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 З  А  П  И  С  Н  И  К 

  
Са двадесете седнице Скупштине општине Пожега, одржане 07.03.2019. 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 32 одборникa . 
 Седници не присуствују одборници: Војка Петровић Сакач, Дејан Јовановић, Брана 
Тодоровић, Горан Дрндаревић, Светлана Милински, Зоран Јотић, Гордана Стевић, Марија 
Вујичић, Бошко Котарац, Бошко Јелић, Славица Симовић, Паун Петровић, Братислава 
Ђурић, Иван Новаковић, Данијела Мајсторовић, Радиша Антовић, Миљко Ерић, Славко 
Николић и Гордана Маринковић Савовић. 

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, заменик 
председника општине Владе Радовановић, помоћник председника општине Дејан 
Петровић, Општински правобранилац Миладин Филиповић и представници медија (Раде 
Марковић, Телевизија Пожега и Радио Пожега). 

Председница Скупштине је прочитала допис који је Општинско веће упутило 
Скупштини, а у коме се каже да је Општинско веће на седници од 06.03.2019. године, 
разматрало Одлуку о ребалансу буџета за 2019. годину и утврдило предлог Одлуке којом 
се врши интерна прерасподела већ предвиђених средстава месних заједница за трошкове 
одржава путне и комуналне инфраструктуре по месним заједницама с тим да ће 
Општинско веће вршити конкретну расподелу по месним заједницама на бази утврђених 
критеријума, броју становника и површине, а на основу добијених финансијских планова, 
предлаже се Скупштини да  се у складу са чланом 33. Пословника о раду Скупштине, који 
регулише хитна питања, уврсти у дневни ред као другу тачку ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ и усвоји као у достављеном тексту. 

Председница Скупштине је упознала одборнике да је Општинско веће у тачки 9. 
предложеног дневног реда – Давање сагласности на текст Анекса Уговора о финансирању 
изградње објеката са ЈП „Развојна агенција“ Пожега, уочило технички пропуст у члану 10. 
Став 1. предложеног текста, па предлаже Скупштини да после речи „пословно стамбеног 
објекта 1“ дода  речи „пословно стамбеног објекта 2“, а у осталом тексту предлог Анекса 
Уговора остаје непромењен, па се предлаже Скупштини да исти прихвати са овом 
изменом. 

Општинско веће разматрало је и амандман одборнице Верице Богићевић на 
предложени дневни ред, а који се односи на тачку 2. Предложеног дневног реда ОДЛУКА 
О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, којим се у 
члану 2. Став 2. У датој табели под редним бројем 17 додаје ИО „Јежевица“ ОШ „Петар 
Лековић, са одговарајућим изменама у елаборату о мрежи предшколских установа, што је 



дато у амандману који је у потпуности прихваћен, тако да је сходно Пословнику о раду 
раду Скупштине, постао саставни део предлога Одлуке. 

Председница Скупштине је упознала одборнике да је Скупштини поред 
достављеног става и предлога Општинског већа о тачкама дневног реда, као и става 
Савета за буџет и финансије везан за Одлуку о допунском буџету за 2019. годину и 
извештај са Административно мандатне комисије. 

Председница Скупштине је дала на гласање предлог да се данашњи дневни ред 
допуни тачком ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ, као тачку 2 дневог реда. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 
“уздржан” нико, усвојила предложену допуни дневног реда.  

Председница Скупштине је потом дала на гласање дневни ред у целини са 
предложеним изменама. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 
“уздржан” нико, усвојила у целини, предложени  
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Пре преласка на прву тачку дневног реда, председница Скупштине је, у складу са 
чланом 44. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пожега, дала предлог да се  



због обимности материјала,  ограничи време излагања и дискусије и то тако што се 
шефовима одборничких група време дискусије ограничава на 8 минута, одборницима 
време трајања дискусије да  се ограничи на 5 минута, а реплика 2 минута. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 
“уздржан” нико, усвојила предлог председнице Скупштине Зорице Митровић о 
ограниченом трајању времена дискусије . 
 

1. 
 За реч се јавио одборник Тихомир Марјановић и изнео да има примедбе на 
записник са деветнаесте седнице Скупштине, које се односе на бројање гласава. 
Одборник је навео да је он у тачкама 3,5,6,23 и 33 гласао „против“, а да је у записнику 
евидентирано да „нико није гласао против“. 
 Како је увидом у службену евиденцију установљено да се наведено гласање које је 
пријавњено не разликује од уписаног гласања у записнику, председница Скупштине је 
дала на гласање ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила записник са деветнаесте седнице 
Скупштине општине Пожега, као у достављеном тексту. 
  

2. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2019. 
ГОДИНУ, као у достављеном тексту. 

3. 
Председница је пре дискусије по овој тачки прочитала амандман на трећу тачку 

дневног реда  ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, који гласи:  

„На основу члана 54. Став 3. Пословника о раду Скупштине, подносим амандман на 
предложену тачку дневног реда седнице Скупштине општине Пожега, заказане за 
07.03.2019. године, тако да се тачка дневног реда која гласи „ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНЕ 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА“, допуни амандманом: 

1. У Одлуци о мрежи  Јавне предшколске установе, у члану 2. додати у табели под 
редним бројем 17. ИО „Јежевица“, ОШ „Петар Лековић“ Пожега, ИО „Јежевица“ 

2. У Елаборату о мрежи Јавне предшколске установе на подручју општине Пожега 
у табели 2.2 додати 17 ИО „Јежевица“, ОШ „Петар Лековић“ Пожега, ИО 
„Јежевица“ 

2.1 У табели 2.7 додати 
1. ИО „Прилипац“, мешовита вртићка група, 22 
2. ИО „Здравчићи“ , мешовита вртићка група, 11 
3. ИО „Засеље“, мешовита вртићка група, 12 полудневна 

            
2.2 У табели 8. додати испод ОШ „Петар Лековић“ под 5. ИО „Јежевица“. 
 



По овој тачки дневног реда за реч се јавио одборник Тихомир Марјановић који је 
имао примедбу на рад Општинског већа. Одборник сматра да овакве грешке и 
промашаји, због којих је потребно подносити амандман због допуне дневног реда и 
одржавати ново веће, настају због тога што већници не читају материјал. 

Председница Скупштине је након овог излагања рекла да овде није погрешило 
Општинско веће, него предлагач по овој тачки. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА као у достављеном тексту. 
 

4. 
У дискусији по овој тачки дневног реда учествовали су Секретар Скупштине 

Боривоје Неоричић и помоћник председника Дука Илић. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, као у достављеном тексту. 
 

5. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ДОПУНА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, као у достављеном 
тексту. 

6. 
Након излагања одборника Тихомира Марјановића, који се између осталог 

изјаснио да за ову одлуку неће гласати, у дискусији су учествовали Верица Богићевић, 
председник општине Милан Божић, Зорица Митровић и Милош Бонџулић. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА УЗ ЦЕНОВНИК , РЕД ВОЖЊЕ И СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА 
ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА БЕСПЛАТНОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, 
као у достављеном тексту. 
 

7. 
Након излагања одборника Тихомира Марјановића, Скупштина је већином гласова, 

пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, 
усвојила ОДЛУКА О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, 
као у достављеном тексту. 

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

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗМЕЊЕН И ДОПУЊЕН СТАТУТ ОПШТИНЕ 
ПОЖЕГА СА МИШЉЕЊЕМ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
, као у достављеном тексту. 

 



9. 
 По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали Зорица Митровић, Тихомир 
Марјановић и Секретар Скупштине Боривоје Неоричић. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О РАДУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, као у достављеном тексту. 
 

10. 
За реч се јавио одборник Тихомир Марјановић који је рекао да за ову одлуку неће 

гласати јер није сагласан са текстом одлуке. Одборник је ставио и примедбу на Мишљење 
и Закључак који су из Правобранилаштва достављени ЈП „Развојна агенција“ Пожега. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила доношење ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 
САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ АНЕКСА УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СА ЈП 
„РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА, као у достављеном тексту. 

 
11. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ПРЕДЛОГ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЗА 2019. 
ГОДИНУ – ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, као у достављеном тексту. 
 

12. 
Након излагања одборника Тихомира Марјановића који је похвалио овај извештај 

о раду, Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-
ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ  ЈП „РЗАВ „ АРИЉЕ, као у достављеном тексту. 
 

13. 
Након излагања одборника Тихомира Марјановића, Скупштина је већином гласова, 

пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, 
усвојила ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2018. 
ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ, као у достављеном тексту. 
 

14. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 

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

15. 
Након излагања одборника Тихомира Марјановића који је истакао да сматра да је 

оснивање ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА сувишно и да он за овај 
извештај неће гласати, Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 30 
одборника, “против” нико, “уздржан” 1, остали нису гласали, усвојила ПРОГРАМ РАДА И 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ – ТО РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА, као у достављеном 
тексту. 

16. 
Административно-мандатна комисија на седници одржаној 06.03.2019. године 

утврдила је предлоге решења о именовању директора, управних и надзорних одбора и 
школских одбора и предлаже Скупштини да решења донесе у текстовима који се 
предлажу 

I 

 Именује се Миљко Краговић, дип. економиста, из Пожеге, за директора Народне 
библиотеке у Пожегa. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 30 одборника, “против” 1, 

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

II 

 Именује се Срђан Стевановић, мастер правних наука, из Пожеге, за директора 
''Спортско културни центар'' Пожега. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 30 одборника, “против” 1, 

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

III  

             1.  Разрешава се Велимир Максић, члан Школског одбора Пољопривредне школе 
са домом ученика ''Љубо Мићић'' Пожега, испред локалне самоуправе, због поднете 
оставке. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 30 одборника, “против” нико, 
“уздржан” 1, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 
 
             2. Именује се Радоица Бурлић, инг.пољопривреде за члана Школског одбора 
Пољопривредне школе са домом ученика ''Љубо Мићић'' Пожега, испред локалне 
самоуправе. 

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

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

             3. Разрешава се Јелена Диковић Ракић, члан Школског одбора Гимназија ''Свети 
Сава'' Пожега, испред локалне самоуправе, због поднете оставке. 

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

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

 
                 4. Именује се Јасмина Јанковић за члана Школског одбора Гимназија ''Свети 
Сава'' Пожега, испред локалне самоуправе. 



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

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

      5. Разрешава се Весна Чубраковић, члан Управног одбора Предшколске установе 
''Олга Јовичић Рита'' Пожега, испред локалне самоуправе, због промене пребивалишта. 

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

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

      6. Именује се Олга Крсмановић за члана Управног одбора Предшколске установе 
''Олга Јовичић Рита'' Пожега, испред локалне самоуправе. 

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

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

IV 

 Мења се Решење 01 број 112-18/16 које је донела Скупштина општине Пожега на 
седници одржаној 07.07.2016. године, којим је именован Савет за друштвене делатности 
под редним бројем 7. уместо Валентине Чекрлић, као члана, именује се Валентина 
Обрадовић за члана, а измена се врши због промене презимена именоване. 

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

“уздржан” 1, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

V  

 1. Разрешава се Велисав Међедовић, дипл.правник, из Пожеге, председник 
Управног одбора ''Спортско културни центар'' Пожега, због поднете оставке. 

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

“уздржан”1, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

            2. Именује се Драгомир Чолић из Пожеге, за председника Управног одбора 
''Спортско културни центар'' Пожега. 

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

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

 3. Разрешава се Драгомир Чолић, члан Управног одбора ''Спортско културни 
центар'' Пожега. 

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

“уздржан”1, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

            4. Именује се Марија Мићовић из Пожеге за члана Управног одбора ''Спортско 
културни центар'' Пожега. 

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

“уздржан” 1, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 



 5. Разрешава се Драгана Крсмановић, члан Управног одбора ''Спортско културни 
центар'' Пожега. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласаlо 32 одборникa, “против” нико, 

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

 6. Именује се Слађана Филиповић, за члана Управног одбора ''Спортско културни 
центар'' Пожега. 

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

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

VI 

1. Разрешава се Зорана Гавриловић, дипл.инж.арх., секретар Комисије за планове. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласаlо 32 одборникa, “против” нико, 

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

             2. Именује се Спаић Мирослав, за секретара Комисије за планове (лиценца бр. 414 
8244 05). 

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

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

VII 

             1. Разрешава се Ивана Бошњаковић, члан Надзорног одбора ЈП ''Развојна агенција'' 
Пожега, из реда запослених, на основу поднете оставке, односно престанка радног 
односа. 

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

“уздржан” 1, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

            2. Именује се Драган Ђоковић, грађ.инж., из Пожеге, за члана Надзорног одбора ЈП 
''Развојна агенција'' Пожега, из реда запослених. 

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

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

17. 
На данашњој седници Скупштине , Одборничка питања поставили су одборници 

Драгомир Шојић, Душко Доловић и Тихомир Марјановић. 
Драгомир Шојић је истакао да Србији прети опасност од  беле  куге и сматра да 

сезбог тога породицама са више деце мора помоћи. Навео је да у МЗ Радовци има 
породица која има тројке и да мајка деце није запослена. По струци је медицинска сестра, 
па одборник поставља питање да ли се овој мајци може помоћи при запошљавању. 

Председница Скупштине је овом одборнику одговорила да има сво поштовање 
према мајкама са више деце, али да је Дом здравља у Пожеги истурено одељење 



Здравственог центра Ужице и да Општина Пожега никако не може утицати на 
запошљавање у тој установи. 

Душко Доловић је поздарвио пројекат санације Старог изворишта и рекао како је 
то одличан потез за ову општину. Он је поставио питање везано за замену азбестних цеви 
с обзиром да зна да је група грађана направила акцију за прикупљање потписа грађана за 
замену ових цеви и да је од 29.10.2018. године до 05.11.2018. године, прикупљено 1640 
потписа. 

Одборница Миљанка Филиповић је одговорила одборнику да је у плану да се у 
најкраће време формира комисија која ће на терену направити тачан премер и дужину 
цеви. Треба очекивати да ће овај посао у најскорије време бити одрађен. 
 Тихомир Марјановић је поставио питање када ће он добити одговор на питања 
која је до сада поставио, а има их седам. 
 

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 11.00 часова. 
       
Записничар                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
 Лела Богдановић                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        
                                                                                                                                      Зорица Митровић                                                                         
 

 



На основу члана 10. 38. и 113. Статута општине Пожега(''Сл.лист општине 

Пожега'', бр. 1/19) и члана 8. Одлуке о установљавању признања „7. АПРИЛ“ ( ''Сл.лист 

општине Пожега'', број 9/08), Скупштина општине Пожега, на седници  од  

_______2019. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКОГ ПРИЗНАЊА 

" 7. АПРИЛ " ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 

 

Као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим 

областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине 

Пожега, а поводом " 7. Април "- Дана општине Пожега, додељује се: 

 

I 

 Општинско признање у виду Повеље: 

 

-Руска хуманитарна мисија на Балкану 

  -Народна библиотека Пожега 

 

II 

 Општинско признање у виду Плакете са грбом општине: 

 

       -Гордана и Миленко Шмакић, просветни радници у пензији 

-Зоран Трбић, предузетник 

-Будимир Јовковић, пензионер 

-Светозар – Тоза Мијаиловић, председник ФК „Црвена звезда“ 

-Елена Кршљак, редовни професор на Стоматолошком факултету у Београду 

-Драган Јовићевић Мацола, вајар 

-Зоран Ђукић, власник Етно села у Тометином Пољу 

-Валентина Матовић, истраживач сарадник на Машинском факултету у Београду 

 
Општинско признање у виду Похвале: 

 

            -На предлог Управног одбора „Црвеног крста“, Пожега: 

Сретен Ђоковић, Раде Вучићевић, Милан Старчевић и Милоје Марјановић, 

вишеструки добровољни даваоци крви 

-Милорад – Мићо Филиповић, председник МЗ Душковци 

 
Општинско признање у виду Награде у новчаном износу од 30.000,00 

динара: 

-Ђурђина Михаиловић, ученик седмог разреда ОШ „Петар Лековић“ 

-Ђорђе Полугић, ученик осмог разреда ОШ „Петар Лековић“ 

-Светлана Продановић, васпитачица у ПУ „Олга Јовичић Рита“ 



-Анита Зеленовић, медицинска сестра 

-Радојко Урошевић, шахиста  

-Бојан Радовић,спортски риболовац 

 
 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу 

општине Пожега ". 

 

 

01 број : 011-11/19 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

    ПРЕДСЕДНИК, 

 Зорица Митровић 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







На основу члана 9 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 
бр. 62/2006, 47/2011 , 83/2016 , 104/2016 – други  закон и 95/2018 – други закон 99/2013, 125/2014, 
95/2015, 91/2016, 96/2017 и 89/2018) и члана 38. став 1. тачка 7. и 14. и 113. Статута општине Пожега 
(„Службени лист општине Пожега“ број 1/19), Скупштина општине Пожега на седници од _____ 2019. године, 
донела је  

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о 

локалним административним таксама 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о локалним административним таксама 01 број 011-12/09 од 14.10.2009. године и 
''Службени лист општине Пожега'', број 5/12 у делу ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВИХ ТАКСИ, иза 
тарифног број 7 додаје се тарифни број ''7а.'' који гласи: 

„1. За захтев за решење о техничком регулисању 
саобраћаја на општинским путевима и улицама у 
насељима  

50,00 динара 

2. За захтев за сагласност на саобраћајни пројекат 
утврђеног режима саобраћаја на општинским путевима и 
улицама у насељу: 

 2.1. физичка лица - 500,00 динара 

2.2. правна лица - 500,00 динара 

 

Члан 2.  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пожега“. 

01 број: 011 – __ / 2019 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

ПРЕДСЕДНИК, 
Зорица Митровић 

__________________________    
 
 

Образложење 
 

ПРАВНИ ОСНОВ:  
Одлука се доноси на основу члана 9 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 
бр. 62/2006... 96/2017 и 89/2018) и  члана 38. став 1. тачка 7. и 14. и 113. Статута општине Пожега („Службени 
лист општине Пожега“) број 1/19), где је прописано да Скупштина општине својим одлукама утврђује 
општинске таксе и др. локалне приходе који Општини припадају по закону. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ: Захтеви већег броја привредника да се омогући приступ камионима за 
истовар робе у улицама где је приступ саобраћајним знаком забрањен, а по посебном одобрењу, уз плаћање 
одговарајуће таксе и поштовања других законских обавеза у вези безбедности саобраћаја, омогућио би се 
лакши рад правних лица и др.субјеката који имају потребу за одобравање доставе робе у деловима улица где 
је забрањен транспорт камиона одређене тонаже. 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ: Усвајањем овог предлога одлуке изашло би се у сусрет захтевима појединаца, 
правнх лица и др. субјектима пословања како би се омогућило достављање робе и др. на одређеним 
адресама где то тренутно није могуће због знакова забране, с тим да се за то мора поднети одговарајући 
захтев и платити одговарајућа такса уз поштовање др. прописа и ограничења у складу са предлогом одлуке. 
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                                                                                                                         НАЦРТ 
 
 На основу члана 60, члана 6 став 1, тачка 5 и члана 7 став 1 Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 
125/14, 95/15, 83/16, 91/16,104/16-др.закон, 96/17 i 95/18-др.закон), члана 32 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07,83/14, 101-2016 и 47/2018), члана 239 
став 3 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ број 95/18) и 
члана 38 и 113 Статута општине Пожега (''Сл. лист општине Пожега'', бр. 1/19), 
Скупштина општине Пожега, на седници одржаној             2019. године, донела је 

 
 
 

ОДЛУКУ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 

 
 Члан 1. 

 
Овом Одлуком уводе се накнаде за коришћење јавних површина  на територији 

општине Пожега и утврђују обвезници, висина накнада, олакшице као и начин 
утврђивања и рокови плаћања. 

 
          Члан 2. 

 
 
Накнаде за коришћење јавне површине су: 
 
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и друге 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности; 

 
2)накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и 

за потребе других лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на 
расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за коју дозволу издаје 
надлежни орган јединице локалне самоуправе; 

 
3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу. 
 
Јавна површина у смислу Закона о накнадама за коришћење јавних добара, 

јесте површина утврђена планским документом јединице локалне самоуправе која је 
доступна свим корисницима под једнаким условима: 

 
-јавна собраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); 
 
-трг; 



 
-јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и 
 
-јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне површине). 

 
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у 

смислу тачке 1 члана 2 ове Одлуке, сматра се заузеће јавне површине: 
 
-објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, 

банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и 
вршење занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних 
комуналних предузећа, телефонска говорница и слични објекти, башта угоститељског 
објекта; 

-за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала 
и других манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за 
изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило 
за снабдевање, односно за почетну обуку возача и друго. 

 
Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу 

тачке 1 члана 2 ове Одлуке односи се на привремено коришћење простора на јавној 
површини и не обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката 
инфраструктуре. 

 
     Обвезник накнаде 

Члан 3. 
 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 
                       
             Основица  

Члан 4. 
 
 
Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина 

коришћеног простора изражена у метрима квадратним (м2). 
 
               Начин утврђивања и плаћања 

Члан 5. 
 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини 
коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог простора. 

 
Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте доноси решење о 

одобрењу за коришћење јавне површине или сагласност за коришћење јавне површине( 
које садржи податке о кориснику, површину простора која је одобрена за коришћење 
изражену у м2 као и период коришћења простора), при чему један примерак 
решења/сагласности доставља Одељењу за утврђивање или наплату јавних прихода. 

 



Накнаду из става 1 овог члана решењем утврђује Одељење за утврђивање и 
наплату јавних прихода, а на основу решења о одобрењу/сагласности за коришћење 
јавне површине.  

 
Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. 

у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења 
решења у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 
Против решења из став 1 овог члана може се изјавити жалба министарству у 

чијој су надлежности послови финансија, а преко Одељења за утврђивање и наплату 
јавних прихода. 

 
У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне 

наплате, застарелости и осталог што није прописано овом Одлуком сходно се примењују 
одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 
           Ослобођење  

Члан 6. 
 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни 
корисници буџетских средстава. 

 
Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, 
односно заузимање јавне површине врши због изградње, реконструкције коловоза, 
тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као и приликом извођења радова 
јавних комуналних предузећа у сврху довођења објекта у функцију. Под довођењем 
објекта у функцију подразумевају се радови на текућем (редовном) одржавању објекта, 
за које се не издаје одобрење по Закону о планирању и изградњи. 

 
    Уплата прихода од накнада 

Члан 7. 
 

Уплата прихода оствaрених од накнаде за коришћење јавних површина врши се 
на прописане рачуне за уплату јавних прихода. 

 
 

Припадност прихода 
 Члан 8. 
 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету 
општине Пожега. 

 
Члан 9. 

 
Саставни део ове Одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних 

површина. 
 
 



       Члан 10. 
 
Контролу заузећа или коришћења простора на јавним површинама врши 

комунална инспекција. 
 

Члан 11. 
 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу општине Пожега. 

 
 

ТАКСЕНА ТАРИФА 
 
 

Тарифни број 1 
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и 

друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности 

 
 
1. За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим 

ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности, за сваки цео и започети м2 утврђује се накнада дневно 
сразмерно времену коришћења, и то:  

 
1) за киоске и друге привремене монтажне објекте: 

 

Зона 
 

Трг 
Слободе 

Прва 
зона 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

Динара/ 
м2 дневно 

 
5,00 

4,00 3,00 2,00 1,00 

 
 

2) за покретне тезге, столове и слично на којима се врши продаја робе: 
 

Зона 
 

Трг 
Слободе 

Прва 
зона 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

Динара/ 
м2 дневно 

 
45,00 

29,00 22,00 16,00 10,00 

 
 

  3)за уређаје и конзерваторе за сладолед, кремове, кокице и освежавајућа 
безалкохолна пића као и дуге уређаје за производњу хране намењене продаји: 

 
 

Зона 
 

Трг 
Слободе 

Прва 
зона 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

Динара/ 
м2 дневно 

100,00 
 

65,00 50,00 40,00 30,00 



 
 

   4)за обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта: 
 

 

Зона 
 

Трг 
Слободе 

Прва 
зона 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

Динара/ 
м2 дневно 

 
20,00 

15,00 10,00 5,00 3,00 

 
 
5) за коришћење јавне површине за изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора 

и слично, такса се плаћа по возилу дневно у износу од 15, 00 динара. 
 

    6) за делатност која се повремено обавља ван седишта радње, на вашарима, 
прославама и слично, плаћа се такса у износу од 122,00 динара. 

 
    Обвезник плаћања ове накнаде је организатор коме је решењем општинске 
управе одобрена организација вашара, прослава и слично. 

 
   7) за приређивање изложби, за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних 
радњи плаћа се дневно по квадратном метру 7,00  динара. 

 
НАПОМЕНА: 
 

1.Накнаду по овом тарифном броју утврђује Одељење за утврђивање и наплату 
јавних прихода, а на основу претходно издатог одобрења/сагласности надлежног органа 
јединице локалне самоуправе. 

 
2. Накнада за коришћење простора на јавној површини плаћа се месечно до 15. у 

месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења 
решења у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 
 
 
3) Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним 

површинама ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности. Ако се поред штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности продаје и нека 
друга роба, накнада се плаћа у целокупном прописаном износу из овог тарифног броја. 

 
 

 
                                               Тарифни број 2 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене 
потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за 

оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши 
непосредан утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне 

површине, за коју дозволу издаје надлежан орган јединице локалне самоуправе 



 
 

1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, утврђује се 
накнада сразмерно времену коришћења, и то: 

1) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на 
јавним површинама, накнада се утврђује: 

 
 

Зона 
 

Трг 
Слободе 

Прва 
зона 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

Динара/ 
м2 дневно 

 
27,00 

25,00 23,00 20,00 18,00 

 
 
2) За средства за оглашавање која се постављају на стубовима јавне расвете, 

нисконапонске и контакте мреже накнада се утврђује: 
 
 

Зона 
 

Трг 
Слободе 

Прва 
зона 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

Динара/ 
м2 дневно 

8,00 
 

6,00 5,00 4,00 3,00 

 
 
2. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица којим се врши непосредан утицај на расположивост, квалитет или 
неку другу особину јавне површине, за сваки цео и започети м2 простора који се користи, 
утврђује се накнада сразмерно времену коришћења, и то: 

 
За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање који се 

постављају на зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл., на ограде 
градилишта, прекриваче грађевинских скела, транспаренте између субова и за 
оглашавање на посебним објектима који се постављају на другим површинама: 

 
 

Зона 
 

Трг 
Слободе 

Прва 
зона 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

Динара/ 
м2 дневно 

 
12,00 

10,00 8,00 6,00 4,00 

 
 
 

НАПОМЕНА: 
 
1.Накнаду овом тарифном броју утврђује Одељење за утврђивање и наплату 

јавних прихода, а на основу претходно издатог одобрења/сагласности надлежног органа 
јединице локалне самоуправе. 

 



2. Накнада за коришћење простора на јавној површини плаћа се месечно до 15. у 
месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења 
решења у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 
Тарифни број 3 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу 

 
 
За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и 

за извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м2 простора који 
се користи, утврђује се накнада дневно, и то: 

 
1) при изградњи објекта……………40,00 динара 
2) при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и 

тротоара ……………50,00 динара 
3) при заузимању јавних површина које захтевају забрану кретања возила и 

пешака и паркирање возила……180,00 динара. 
 

НАПОМЕНА 
 
1.Накнаду овом тарифном броју утврђује Одељење за утврђивање и наплату 

јавних прихода, а на основу претходно издатог одобрења/сагласности надлежног органа 
јединице локалне самоуправе. 

 
2. Накнада за коришћење простора на јавној површини плаћа се месечно до 15. у 

месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења 
решења у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 
3.Накнада по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова увећава се за 100% ако инвеститор продужи дозвољени 
рок за заузимање јавне површине. Под продужењем рока подразумева се прекорачење 
рока завршетка изградње евидентираног у писменој изјави инвеститора о почетку 
грађења односно извођења радова и року завршетка грађења, односно извођења 
радова према закону о планирању и изградњи. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Пожега 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

01број ------- 
Дана ________ 2019. годинe 

 
 

                                                          Председник Супштине општине               
                                                      Зорица Митровић 

 
 

 
 



 
       О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 

 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 60, члану 6 став 1 

тачка  5) и члану 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,104/16-др.закон, 96/17 i 95/18-
др.закон) и члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14, 
101/2016-др.закон и 47/2018). 

 
Чланом 7 Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да 

скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, а у складу са законом, утврђује 
стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 
комуналних такси и накнада, у поступку утврђивања буџета за наредну годину, при чему 
се, изузетно, одлука може донети и после доношења буџета у случају измене закона или 
другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. 

 
Скупштина Републике Србије је на седници одржаној 7. децембра 2018. године 

усвојила Закон о накнадама за коришћење јавних добара који је објављен у „Службеном 
гласнику РС“ број 95/2018. Наведени Закон је ступио на снагу 15. децембра 2018. године, 
а почео је да се примењује од 01. јануара 2019. године (осим одредаба које се односе на 
накнаду за заштиту и унапређење животне средине које ће се примењивати од 01. марта 
2019. године и одредби које се односе на накнаду за загађивање вода које ће се 
примењивати од 01. јануара 2020.године). 

 
Даном почетка примене Закон о накнадама за коришћење јавних добара, 

односно од 01. јануара 2019. године, престају да важе одредбе члана 15. став 1, тачка 
2), 9),14) и 16) и члана 156. Закона о финансирању локалне самоуправе, као и акти 
јединица локалне самоуправе која су донета на основу тих законских одредаба. 

 
Наиме, од 01. јануара 2019. године јединице локалне самоуправе својим актом 

више НЕ МОЖЕ да уреди плаћање следећих комуналних такси (које постају накнаде за 
коришћење јавних површина), и то: 

 
2)  коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме 

ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 
самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.); 

9) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија 
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности; 
            14) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге 
објекте привремених коришћења; 
            16) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова. 

 
Прелазним и завршним одредбама Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара предвиђено је да јединице локалне самоуправе у року од три месеца од дана 
ступања на снагу овог закона својим актом утврди висину накнаде за коришћење јавне 



површине ( у складу са највишим износима прописаним у Прилогу 12. и критеријумима 
наведеним у члану 239. став 2), олакшице, начин достављања и садржај података о 
коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде . 

 
Истим чланом Закона је даље прописано да ће се до доношења подзаконских 

аката на основу овлашћења из овог закона, примењивати подзаконски акти донети на 
основу закона који даном примене овог закона престају да важе, ако нису у супротности 
са овим законом. 

 
Наведено значи да јединица локалне самоуправе може у том року донети одлуку 

којом ће уредити накнаде за коришћење јавних површина, али ако то учини након 
01.јануара 2019. године, тада се за период од 01. јануара до дана ступања на снагу 
одлуке јединице локалне самоуправе, неће моћи утврдити ова накнада. 

 
 

 
ПРЕДЛАГАЧ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6., члана 68. и 70. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07...47/18) и члана 38. став 1. тачка 7., члана 82, 

87, 88. и 113. Статута општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19), 

Скупштина општине Пожега на седници одржаној ____2019. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о референдуму и грађанској иницијативи 

на територији општине Пожега 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђује се начин непосредног изјашњавања, односно 

поступак одлучивања грађана путем референдума и начин остваривања 

грађанске иницијативе на територији општине Пожега. 

 

Члан 2. 

 

 Референдумом грађана одлучују о питањима из делокруга Скупштине 

општине (у даљем тексту: Скупштина) за која то Скупштина одлучи, као и 

питањима која се односе на потребе, односно интересе грађана са подручја 

за које се референдум расписује. 

 

Члан 3. 

 

 Право изјашњавања на референдуму имају грађани који у складу са 

прописима о изборима имају бирчако право и пребивалиште на територији за 

коју се референдум расписује. 

 

Члан 4. 

 

 Грађени путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини доношење 

акта којим ће се уредити одређано питање из надлежности Општине, промену 

Статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом, 

Статутом општине и овом одлуком. 

 

Члан 5. 

 

 Право учествовања у грађанској иницијативи имају грађани који у складу 

са прописима о изборима имају бирачко право. 

 

 

I СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

 

 

Члан 6. 

 

 Акт о расписивању референдума из члана 2. одлуке, доноси Скупштина. 
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 Од дана расписивања до дана спровођења референдума не може 

протећи мање од 15, ни више од 90 дана. 

 Скупштина може на сопствену иницијативу да распише референдум о 

питањима из свог делокруга. 

 Скупштина општине је дужна да распише референдум за територију 

Општине о питању из свог делокруга рада када то затраже грађани својим 

потписима ако је листа потписника захтева састављена у складу са законом и  

ако је исту потписало најмање 10% бирача од укупног броја грађана са 

бирачким правом на територији Општине. 

 Скупштина општине дужна је да распише референдум на делу 

територије Општине о питању које се односи на потребе, односно интересе 

становништва тог дела територије, ако је листа потписника захтева за расписи-

вање референдума састављена у складу са законом и ако је исту потписало 

најмање 10% бирача од укупног броја грађана са бирачким правом, са дела 

територије Општине за коју се тражи расписивање референдума. 

 

Члан 7. 

 

 Акт о расписивању референдума обавезно садржи: назначење 

територије за коју се референдум расписује: акт, односно питање о коме се 

грађани изјашњавају; датум спровођења референдума и време одређено за 

изјашњавање на референдуму. 

 

Члан 8. 

 

 Органи за спровођење референдума су комисија и гласачки одбор. 

 Комисију образује Скупштина, а комисија образује гласачки одбор. 

 Актом о образовању органа из става 1. утврђују се њихови задаци. 

 

Члан 9. 

 

 Питање о коме се грађани изјашњавају на референдуму мора бити 

недвосмислено и јасно формулисано тако да се на њега може одговорити 

речју ''за'' или ''против'', односно ''да'' или ''не''. 

Када се референдумом одлучује истовремено о више питања, свако од 

питања мора бити посебно формулисано на гласачком листићу тако, да се на 

свако може одговорити речју ''за'' или ''против'', односно ''да'' или ''не''. 

 

Члан 10. 

 

 Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина 

грађана која је гласала под условом да је гласало више од половине укупног 

броја грађана са бирачким правом на територији Општине (општински 

референдум) односно дела територије Општине на коме се спроводио 

референдум. 

 Одлука донета на референдуму је обавезна и Скупштина општине је не 

може ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати његу суштину у 

наредном периоду од годину дана од дана доношења Одлуке. 
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II ОСТВАРИВАЊЕ ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 

 

Члан 11. 

 

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине до-

ношење акта којим ће се уредити одређено питање из надлежности Општине, 

промену Статута или других аката и расписивање референдума у складу са 

законом. 

Општинска управа има обавезу да пружи стручну помоћ грађанима 

приликом формулисања предлога садржаног у грађанској иницијативи. 

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника 

грађанске иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписа-

ло најмање 5% од укупног броја грађана са бирачким правом.  

О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина општине је дужна да одр-

жи расправу и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана 

од дана добијања предлога. 

 

Члан 12. 

 

 Ради остваривања грађанске иницијативе, грађани образују 

иницијативни одбор од најмање три члана. 

 Иницијативни одбор доставља Скупштини предлог обухваћен 

грађанском иницијативом, ради обавештења да се за исти прикупљају 

потписи. 

 Предлог мора бити сачињен тако да се из њега јасно могу видети правци 

промена, односно решења о којима Скупштина треба да се изјасни. 

 Од подношења предлога за који се прикупљају потписи, предлог се не 

може мењати ни допуњавати.  

 

Члан 13. 

 

 Иницијативни одбор пријављује прикупљање потписа организационој 

јединици Министарства унутрашњих послова, најкасније три дана пре почетка 

прикупљања потписа. 

 Прикупљање потписа грађана који учествују у грађанској иницијативи 

може да траје најдуже седам дана од дана подношења пријаве органу из 

ставу 1. 

 

Члан 14. 

 

 Иницијативни одбор доставља листу потписника Скупштини. 

 

Члан 15. 

 

 На сва питања која се односе на поступак и процедуру спровођења 

референдума и остваривања грађанске иницијативе, а која нису регулисана 

овом одлуком, примењиваће се одредбе Закона о референдуму и народној 

иницијативи (''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98) или другог закона који 

регулише референдум и грађанску иницијативу. 
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Члан 16. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Пожега''. 

 

 

01 Број: 011-____/2019 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 32. став 1. тачка 6., члана 68. и 70. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гл.РС'', бр. 129/07...47/18) и чланом 82. став 5. и чл.87. став 6. Статута 

општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19), предвиђено је да се 

поступак и процедура спровођења грађанске иницијативе и процедура 

спровођења референдума уређују посебном одлуком Скупштине општине.  

Одлуком се, у складу са законом и Статутом, прописује начин 

доношења Одлуке о расписивању референдума, органи који га спроводе, као 

и друга питања битна за одржавање референдума. 

Чланом 11-14. Одлуке прописан је начин спровођења грађанске 

иницијативе, број потребних потписа и поступак предаје и одлучивања по 

подетој иницијативи. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6., члана 72. и 74. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07... 47/18) и члана 38, 96. и 113. 

Статута општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19), 

Скупштина општине Пожега, на седници од _________2019. године, 

донела 

 

 

О Д Л У К У 

о месним заједницама на територији општине Пожега 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком се уређује правни статус месне заједнице, 

образовање, односно укидање или промена подручја месне заједнице, 

права и дужности месне заједнице, број чланова савета, надлежност и 

начин одлучивања савета месне заједнице, поступак избора чланова 

савета месне заједнице, распуштање савета месне заједнице, 

престанак мандата чланова савета месне заједнице, финансирање 

месне заједнице, сарадња месне заједнице са другим месним 

заједницама, поступак за оцену уставности и законитости аката месне 

заједнице, као и друга питања од значаја за рад и функционисање 

месних заједница на територији општине Пожега (у даљем тексту: 

Општине). 

 

Члан 2. 

 

 Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба 

интереса становништва у селима и градском насељу Пожега. 

 Месна заједница се може основати и за два и за више села. 

  

Члан 3. 

 

Месна заједница има свој статут. 

Статутом месне заједнице утврђује се: број чланова савета месне 

заједнице; критеријуми за избор чланова Савета месне заједнице; 

поступак за избор председника и заменика председника савета месне 

заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених 

радних тела савета месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга 

питања од значаја за њен рад. 

 

Члан 4. 

 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и 

дужности утврђених Статутом Општине и овом Одлуком. 

 Месна заједница има отворен рачун код Управе за трезор. 

 Председник савета месне заједнице представља и заступа месну 

заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског плана. 
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Члан 5. 

 

 Месна заједница има печат.      

 Печат је округлог облика, са исписаним текстом ''Општина Пожега 

Месна заједница_________'' (назив месне заједнице). 

 Текст у печату исписан је на српском језику, ћириличним писмом. 

 

Члан 6. 

 

 Месна заједница има своју имовину, коју могу чинити: покретне 

ствари, новчана средства, као и права и обавезе. 

 У складу са Одлуком Општине месна заједница има право 

коришћења на непокретностима која су у јавној својини Општине. 

 Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог 

члана управља, користи и располаже у складу са законом, одлукама 

Општине, овом Одлуком и Статутом месне заједнице. 

 

Члан 7. 

 

 Месне заједнице на територији општине Пожега су: 

 

1. Месна заједница Пожега. за градско насеље Пожега 

2. Месна заједница Бакионица, за село Бакионица 

3. Месна заједница Висибаба, за село Висибаба 

4. Месна заједница Врањани, за село Врањани 

5. Месна заједница Велика Јежевица, за село Велика Јежевица 

6. Месна заједница Мала Јежевица, за село Мала Јежевица 

7. Месна заједница Глумач, за село Глумач 

8. Месна заједница Годовик, за село Годовик 

9. Месна заједница Доња Добриња, за село Доња Добриња 

10. Месна заједница Горња Добриња, за село Горња Добриња 

11. Месна заједница Средња Добриња, за село Средња Добриња 

12. Месна заједница Горобиље, за село Горобиље 

13. Месна заједница Гугаљ, за село Гугаљ 

14. Месна заједница Душковци, за село Душковци 

15. Месна заједница Дражиновићи, за село Дражиновићи 

16. Месна заједница Љутице, за село Љутице 

17. Месна заједница Мршељи, за село Мршељи 

18. Месна заједница Мађер, за село Мађер 

19. Месна заједница Тометино Поље, за село Тометино Поље 

20. Месна заједница Засеље, за село Засеље 

21. Месна заједница Здравчићи, за село Здравчићи 

22. Месна заједница Јелен До, за села Јелен До и Тучково 

23. Месна заједница Каленићи, за село Каленићи 

24. Месна заједница Лопаш, за село Лопаш 

25. Месна заједница Лорет, за село Лорет 

26. Месна заједница Милићево Село, за село Милићево Село 

27. Месна заједница Отањ, за село Отањ 

28. Месна заједница Пилатовићи, за село Пилатовићи 
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29. Месна заједница Пријановићи, за село Пријановићи 

30. Месна заједница Прилипац, за село Прилипац 

31. Месна заједница Папратиште, за села Папратиште и 

Табановићи 

32. Месна заједница Радовци, за село Радовци 

33. Месна заједница Расна, за село Расна 

34. Месна заједница Речице, за село Речице 

35. Месна заједница Роге, за село Роге 

36. Месна заједница Рупељево, за село Рупељево 

37. Месна заједница Тврдићи, за село Тврдићи 

38. Месна заједница Узићи, за село Узићи 

39. Месна заједница Сврачково, за село Сврачково 

40. Месна заједница Честобродица, за село Честобродица 

 

Градско насеље Пожега обухвата подручје одређено Планом 

генералне регулације Пожеге, а подручја села одређена су границама 

својих катастарских општина. 

 

Члан 8. 

 

 Поступак за образовање, односно укидање или промену подручја 

месне заједнице покреће се на образложени предлог најмање 10% 

бирача са пребивалиштем на подручју на који се предлог односи, 

најмање 1/3 одборника и Општинско веће. 

 Нова месна заједница се образује спајањем две или више 

постојећих месних заједница или издвајањем дела подручја из једне или 

више постојећих месних заједница у нову месну заједницу. 

 Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној 

или више постојећих месних заједница. 

 Променом подручја месне заједнице сматра се измена граница 

подручја уколико се извршеном изменом део подручја једне месне 

зајенице припаја подручју друге месне заједнице. 

 Предлог из става 1. овог члана подноси се Општинском већу. 

 

Члан 9. 

 

 Општинско веће је дужно да пре утврђивања предлога Одлуке о 

промени подручја и укидању месне заједнице прибави и мишљење 

Савета месне заједнице на који се предлог односи. 

 Савет месне заједнице ће се изјаснити у року од десет дана од 

дана достављања нацрта Одлуке о промени подручја и укидању месне 

заједнице. Ако се Савет месне заједнице не изјасни у прописаном року 

сматра се да је мишљење позитивно. 

 

Члан 10. 

 

Рад органа месне заједнице је јаван.  

Јавност рада обезбеђује се: издавањем билтена, информатора, 

преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других 
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аката јавности и постављањем интернет презентације; организовањем 

јавних расправа у складу са законом, Статутом општине, одлукама 

органа општине и овом Одлуком; и на други начин утврђен Статутом 

месне заједнице и актима Савета месне  заједнице. 

У месним заједницама основаним за више села, Савет месне 

заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у сваком од 

села. 

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 11. 

 

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана 

на подручју месне заједнице. 

 Избори за Савет месне заједнице спроводе се по правилима 

непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног 

права, у складу са Статутом месне заједнице и овом одлуком. 

 Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на 

подручју месне заједнице који је навршио 18 година живота, има право 

да бира и да буде биран у Савет месне заједнице. 

 За члана Савета месне заједнице, може бити изабран пунолетан, 

пословно способан грађанин који има пребивалиште на територији 

месне заједнице у којој је предложен за члана Савета месне заједнице. 

  Председника и заменика председника Савета месне заједнице 

бира Савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова 

од укупног броја чланова Савета месне заједнице.                 

 

Члан 12. 

 

Савет месне заједнице може имати најмање 5, а највише 11 

чланова. 

Број чланова Савета утврђује се Статутом месне заједнице. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

 

Члан 13. 

 

 Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном 

принципу.  

Члан 14. 

 

У складу са територијалним принципом, у сеоским месним 

заједницама које су састављене од више села, свако село бира своје 

чланове Савета месне заједнице, у складу са бројем који је одређен у 

Статуту месне заједнице. 

Статутом месне заједнице утврђује се број чланова Савета месне 

заједнице из сваког села.  

У сеоским месним заједницама које су основане за једно село и 

у градској месној заједници избор чланова Савета месне заједнице 
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врши се по правилу тако што се утврђује јединствена листа кандидата за 

цело подручје месне заједнице.  

Статутом месне заједнице може се прописати да поједини 

засеоци или делови градске месне заједнице имају своје чланове у 

Савету месне заједнице.  

У складу са територијалним принципом, у случају из става 4. овог 

члана, сваки засеок и сваки део градске месне заједнице бира своје 

чланове Савета месне заједнице, у складу са бројем који је одређен 

Статутом месне заједнице.  

 

ИЗБОРИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

 

Члан 15. 

 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник 

Скупштине општине.  

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној 

заједници као изборној јединици.  

 

Члан 16. 

 

Избори за чланове Савета месне заједнице морају се спровести 

најкасније 30 дана пре краја мандата чланова Савета месне заједнице 

којима истиче мандат.  

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не 

може протећи више од 45 ни мање од 30 дана.  

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања 

избора, као и дан од када почињу да теку рокови за вршење изборних 

радњи.  

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у 

исто време када и избори за народне посланике, односно избори за 

председника Републике Србије, председник Скупштине општине мора 

прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању 

бирачких одбора и за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења 

одлуке о расписивању избора из става 2. ове одлуке. 

 

Члан 17. 

 

Кандидата за члана Савета месне заједнице предлаже најмање 10 

грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице.  

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана 

Савета месне заједнице.  

Предложени кандидати дају писану изјаву о прихватању 

кандидатуре.  

 

Члан 18. 

 

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до 

броја чланова који се бирају.  
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Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за 

те кандидате се понавља.  

Члан 19. 

 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, 

бирачка комисија и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду 

и раде на основу закона и прописа донетих на основу закона, Статута 

општине, одредаба ове одлуке и Статута месне заједнице.  

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који 

их је именовао.  

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ 

органима за спровођење избора и да достављају податке који су им 

потребни за рад.  

 

Члан 20. 

 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница (у даљем тексту: Изборна комисија) обавља послове 

који су одређени овом Одлуком.  

 

Члан 21. 

 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује 

Скупштина општине.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина 

општине и који учествује у раду Изборне комисије без права 

одлучивања.  

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају 

заменике.  

Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године.  

За председника, заменика председника, секретара и заменика 

секретара Изборне комисије именују се лица која морају да имају 

стечено високо образовање из научне области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. 

Изборна комисија спроводи изборе за чланове Савета месне 

заједнице искључиво у сталном саставу.  

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани 

који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

 

Члан 22. 

 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице врши следеће послове:  
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1) стара се о законитости спровођења избора;  

2) одређује бирачка места;  

3) одређује бирачке комисије и именује њихове чланове;  

4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове Савета 

месних заједница;  

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку 

спровођења избора за чланове савета месних заједница:  

6) прописује обрасце и организује техничке припреме за 

спровођење избора;  

7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у 

складу са Упутством за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница;  

8) проглашава пријаву кандидата;  

9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких 

листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким 

комисијама;  

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних 

заједница;  

11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним 

изборима за чланове савета месних заједница.  

 

Члан 23. 

 

Бирачку комисију чине председник и два члана.  

Председник и чланови бирачке комисије имају заменике.  

Бирачку комисију именује Изборна комисија најкасније десет 

дана пре дана одређеног за одржавање избора.  

Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити само 

пословно способни грађани који имају изборно право, као и 

пребивалиште на територији Општине.  

Члановима Бирачких комисија и њиховим заменицима престаје 

чланство у Бирачкој комисији кад прихвате кандидатуру за члана Савета 

месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и Другостепене 

изборне комисије.  

 

Члан 24. 

 

Председници бирачких комисија, заменици председника, чланови 

и заменици чланова бирачких комисија именују се на предлог 

одборничких група у Скупштини општине.  

Одборничке групе које не припадају скупштинској већини 

предлажу једног члана и његовог заменика.  

 

Члан 25. 

 

Бирачка комисија непосредно спроводи гласање, обезбеђује 

правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком 

месту и обавља друге послове у складу са Упутством и овом Одлуком. 
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 Бирачка комисија се стара о одржавању реда на бирачком 

месту за време гласања.  

Ближа правила о раду бирачке комисије одређује Изборна 

комисија доношењем Упутства, у року 5 дана од дана расписивања 

избора за чланове Савета месне заједнице.  

 

Члан 26. 

 

Исто лице не може истовремено да буде члан две бирачке 

комисије.  

Чланови бирачке комисије и њихови заменици имају мандат само 

за расписане изборе за члана Савета месне заједнице.  

Чланови и заменици чланова Изборне комисије, бирачке комисије 

и Другостепене изборне комисије не могу бити лица која су међусобно 

сродници по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној, 

закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству 

закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица 

која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца 

и штићеника. Ако је бирачка комисија састављена супротно одредби 

става 3. овог члана, бирачка комисија се распушта, а избори, односно 

гласање се понављају.  

Заменици чланова бирачких комисија имају иста права и 

одговорности као и чланови које замењују.  

Право гласа у бирачкој комисији има само члан, а у његовом 

одсуству, заменик.  

 

Члан 27. 

 

Замену члана бирачке комисије врши Изборна комисија 

најкасније пет дана пре дана одржавања избора.  

Приликом именовања и замене чланова бирачке комисије, 

Изборна комисија ће по службеној дужности водити рачуна о 

ограничењима из члана 26. oве одлуке.  

 

Члан 28. 

 

Другостeпена изборна комисија у другом степену одлучује о 

приговорима на решење Изборне комисије. 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и 

Изборна комисија.  

Члан 29. 

 

Другостeпену изборну комисију чине председник и четири члана. 

Другостепена изборна комисија има секретара кога именује 

Скупштина општине и који учествује у раду Изборне комисије без права 

одлучивања.  

Другостeпена изборна комисија одлучује већином од укупног 

броја чланова.  
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Председник, најмање један члан и секретар Другостепене 

изборне комисије морају да имају стечено високо образовање из 

научне области правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година 

радног искуства у струци.  

Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, 

именују се на период од 4 године и могу да буду поново именовани. 

 

Члан 30. 

 

 Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, 

административну и техничку помоћ при обављању послова за потребе 

Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 

комисија.  

 

Члан 31. 

 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана 

пре дана одржавања избора у месној заједници.  

 

Члан 32. 

 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија 

у писменој форми.  

Члан 33. 

 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на 

посебном обрасцу који садржи:  

1) име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште, адреса становања 

и потпис бирача да подржава предлог кандидата за члана Савета месне 

заједнице;  

2) име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, 

адреса становања и потпис кандидата.  

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. 

овог члана подноси и: потврду о изборном праву и потврду о 

пребивалишту.  

Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује 

Изборна комисија Упутством, које је дужна да објави у року од пет дана 

од доношења одлуке о расписивању избора.  

 

Члан 34. 

 

 Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата 

није поднета благовремено, донеће одлуку о одбацивању пријаве.  
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Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата 

садржи недостатке који онемогућују његово проглашење, донеће, у року 

од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, закључак којим се 

подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 

достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу 

пријаве указује на начин отклањања недостатака.  

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата 

садржи недостатке, односно ако утврди да недостаци нису отклоњени, 

или нису отклоњени у прописаном року, донеће у наредних 48 часова 

одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата.  

 

Члан 35. 

 

 Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по 

пријему предлога, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога. 

 Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана 

Изборна комисија доставља кандидату без одлагања.  

Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања 

листе кандидата за члана Савета месне заједнице.  

 

Члан 36. 

 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице 

пријави мање кандидата од броја чланова Савета месне заједнице који 

се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка 

избора чланова за Савет месне заједнице.  

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о 

обустављању поступка из става 1. овог члана, Изборна комисија о томе 

обавештава председника Скупштине општине.  

 

Члан 37. 

 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне 

заједнице, садржи све предлоге кандидата са личним именима свих 

кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту. У 

случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима 

месне заједнице, у складу са чланом 14. ове одлуке, изборна листа 

кандидата се посебно сачињава за сваки део месне заједнице и 

садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и 

подацима о години рођења, занимању и пребивалишту.  

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се 

према редоследу њиховог проглашавања.  

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за 

чланове Савета месне заједнице у случају ако је број кандидата мањи 

од броја чланова Савета месне заједнице који се бира.  

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове 

Савета месне заједнице и објављује их ''Службеном листу општине 

Пожега'', најкасније 10 дана пре дана одржавања избора.  
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Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове 

Савета месне заједнице објави и на огласној табли месне заједнице и 

на званичној интернет презентацији Општине.  

 

Члан 38. 

 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу 

општине Пожега“ и на огласној табли месне заједнице бирачка места 

на којима ће се гласати на изборима, најкасније 20 дана пре дана 

одржавања избора.  

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са 

општинском управом.  

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у 

исто време када и избори за народне посланике, односно избори за 

председника Републике Србије, избори за чланове Савета месне 

заједнице, одржавају се на бирачким местима које је одредила 

Републичка изборна комисија, у складу са сагласношћу из члана 16. 

став 4. ове одлуке.  

 

Члан 39. 

 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 

2.500 бирача.  

У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за 

гласање мање од 100 бирача, ако би, због просторне удаљености или 

неповољног географског положаја, бирачима гласање на другом 

бирачком месту било знатно отежано.  

Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, 

једног или више насељених места.  

За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив 

бирачког места, адреса бирачког места и подручје с којег гласају 

бирачи на том бирачком месту.  

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној 

својини општине, а само изузетно и просторије у приватној својини. 

 Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата 

за члана Савета месне заједнице или члана његове породице.  

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да 

бирачко место буде приступачно особама са инвалидитетом.  

 

Члан 40.  

 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да 

гласа само једанпут.  

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и 

презимена кандидата и то највише до броја чланова Савета месне 

заједнице који се бира.  
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Члан 41. 

 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког 

списка, врши упис бирача који нису уписани у бирачки списак, као и 

промену података у бирачком списку, све до његовог закључења, 

односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора.  

 

Члан 42.  

 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу 

општине Пожега'' коначан број бирача за сваку месну заједницу, као и 

број бирача по бирачким местима у месној заједници.  

 

Члан 43. 

 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са 

бројем и адресом бирачког места на коме бирач гласа, врши 

општинска управа истицањем обавештења на огласној табли месне 

заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана 

месне заједнице.  

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана 

пре дана одржавања избора у месној заједници.  

 

Члан 44. 

 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна 

комисија и Општинска управа за сваку бирачку комисију, у складу са 

Упутством.  

 

Члан 45. 

 

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне 

листе кандидата, текст гласачког листића, текст обрасца записника о 

раду бирачке комисије и текст уверења о избору за члана Савета месне 

заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом.  

 

Члан 46. 

 

По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна 

комисија у року од 48 часова од затварања бирачких места доноси 

одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу.  

Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине 

Пожега'', на званичној интернет презентацији општине и на огласној 

табли месне заједнице.  

 

Члан 47. 

 

Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују 

у области заштите људских и мањинских права, као и заинтересоване 
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међународне и стране организације и удружења којa желе да прате 

рад органа за спровођење избора, подносе пријаву Изборној комисији 

најкасније пет дана пре дана одржавања избора, на обрасцу који 

прописује Изборна комисија.  

За праћење рада Изборне комисије посматрачи могу да пријаве 

највише два посматрача.  

За праћење рада појединих бирачких комисија посматрачи могу 

да пријаве највише једног посматрача.  

 

Члан 48. 

 

На основу констатације о испуњености услова за праћење рада 

Изборне комисије, односно бирачких комисија, Изборна комисија 

подносиоцу пријаве издаје одговарајуће овлашћење за праћење рада 

органа за спровођење избора.  

Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе 

подносиоци пријаве чији посматрачи прате изборе.  

 

Члан 49. 

 

Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету општине 

Пожега и могу се користити за:  

- набавку, штампање и превођење изборног материјала,  

- накнаде за рад чланова Изборне комисије,  

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије,  

- накнаде за рад чланова бирачких комисија,  

- накнаде за рад запосленима у Општинској управи који су 

ангажовани на обављању послова спровођења избора за чланове 

Савета месне заједнице,  

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала,  

- превозничке, ПТТ и друге услуге.  

Одлуку о висини накнада за рад чланова Изборне комисије, 

Другостепене изборне комисије и Бирачких комисија доноси Општинско 

веће, а одлуку о накнадама за рад запосленима у Oпштинској управи 

који су ангажовани на обављању послова спровођења избора за 

чланове Савета месних заједница доноси Изборна комисија.  

 

Члан 50. 

 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према 

броју добијених гласова треба да буду изабрани као последњи члан 

Савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим кандидатима. 

 Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи 

од броја бирача који су гласали, или у гласачкој кутији није нађен 

контролни листић, бирачка комисија се распушта и именује нова, а 

гласање на том бирачком месту понавља се. 

 Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се 

понавља само на том бирачком месту.  
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У случајевима из става 1. и 2. овог члана, гласање се понавља у 

року од седам дана од дана одржавања избора, на начин и по поступку 

утврђеним за спровођење избора.  

У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују 

се по завршетку поновљеног гласања.  

 

Члан 51. 

 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има 

право на заштиту изборног права, по поступку утврђеном овом Одлуком. 

 

Члан 52. 

 

 Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да 

поднесе приговор Изборној комисији због неправилности у поступку 

кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата 

избора.  

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета 

одлука, односно извршена радња или учињен пропуст.  

 

Члан 53. 

 

Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема 

приговора и доставити га подносиоцу приговора.  

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку 

или радњу.  

 

Члан 54.  

 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор 

Другостепеној изборној комисији у року од 24 часа од достављања 

решења.  

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији 

достави одмах, а најкасније у року од 12 часова све потребне податке и 

списе за одлучивање.  

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по 

приговору најкасније у року од 48 часова од дана пријема приговора са 

списима.  

Члан 55. 

 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће 

одлуку или радњу у поступку предлагања кандидата, односно у поступку 

избора за члана Савета месне заједнице или ће поништити избор члана 

Савета месне заједнице.  

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа 

ствари то дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан 

основ за то, Другостепена изборна комисија може својом одлуком 

мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне 

комисија у свему замењује поништени акт.  
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Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор 

члана Савета месне заједнице, Изборна комисија је дужна да 

одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року од седам 

дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по 

поступку утврђеним овом одлуком за спровођење избора.  

Поновне изборе расписује Изборна комисија.  

Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена 

за изборе који су поништени, осим кад су избори поништени због 

неправилности у утврђивању изборне листе.  

У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се 

по завршетку поновљеног гласања.  

Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 

Члан 56. 

 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања 

коначних резултата избора. 

 

Члан 57. 

 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива 

председник Савета месне заједнице у претходном сазиву и то у року од 

10 дана од дана утврђивања коначних резултата избора, а ако он то не 

учини седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

 Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета 

месне заједнице.  

Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина 

од укупног броја чланова Савета месне заједнице.  

 

Члан 58. 

 

Савет месне заједнице има председника и заменика 

председника које бирају чланови Савета.  

 

Члан 59. 

 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан 

је да у писменој форми изврши примопредају пописа имовине са свим 

правима и обавезама месне заједнице на дан примопредаје.  

 

Члан 60. 

 

Савет месне заједнице:  

1) доноси статут месне заједнице;  

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја 

месне заједнице;  

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне 

заједнице  
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4) бира и разрешава председника и заменика председника 

савета месне заједнице;  

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других 

делатности на подручју месне заједнице, а нарочито:  

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

 - у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на 

територији месне заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и 

општинским органима, јавним предузећима и установама представке и 

притужбе на њихов рад, као и иницијативе и предлоге грађана за 

решавање питања од њиховог заједничког интереса,  

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад 

предшколских установа и основних школа, социјално збрињавање 

старих лица и деце,  

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет 

комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и 

других објеката на подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих 

прописа Општине;  

7) сарађује са удружењима грађана, хуманитарним и другим 

организацијама у питањима која су од интереса за грађане месне 

заједнице,  

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, 

извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана;  

9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела 

ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и 

статутом месне заједнице;  

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од 

елементарних непогoда и другим ванредним ситуацијама у циљу 

отклања и ублажавања последица;  

11) сарађује са здравственим и ветеринарским установама и 

организацијама на стварању услова за здравствену и ветеринарску 

заштиту,  

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом 

подручју,  

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице 

коме је престао мандат у случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. 

ове Одлуке и покреће иницијативу за избор новог члана Савета месне 

заједнице;  

14) доноси Пословник о свом раду;  

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене 

статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим 

општинским прописима. 
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Члан 61.  

 

Одлуком Скупштине општине, у складу са законом, може се 

појединим или свим месним заједницама поверити вршење одређених 

послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то потребних 

средстава.  

При поверавању послова полази се од чињенице да ли су ти 

послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника 

месне заједнице.  

 

Члан 62. 

 

Ангажовање председника, заменика председника и чланова 

Савета, као и чланова других органа месне заједнице на пословима из 

члана 60. ове oдлуке не подразумева стварање додатних финансијских 

обавеза месној заједници.  

 

Члан 63. 

 

Савет месне заједнице може се распустити ако:  

1) не заседа дуже од три месеца;  

2)не изабере председника Савета у року од месец дана од дана 

утврђивања коначних резултата избора за чланове Савета месне 

заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења 

оставке;  

3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком 

Скупштине општине. 

 Одлуку о распуштању Савета месне заједнице доноси Скупштина 

општине на предлог Општинског већа које врши надзор над 

законитошћу рада и аката месне заједнице.  

Председник Скупштине општине, расписује изборе за Савет 

месне заједнице, у року од 15 дана од ступања на снагу одлуке о 

распуштању Савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања 

избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 

дана.  

 

Члан 64. 

 

До конституисања Савета месне заједнице, текуће и неодложне 

послове месне заједнице обавља повереник Општине кога именује 

Скупштина општине, истовремено са доношењем одлуке о распуштању 

Савета месне заједнице из члана 63. ове Одлуке.  

 

Члан 65. 

 

Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању 

административно-техничких и финансијско-материјалних послова. 
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Члан 66. 

 

 За обављање одређених послова из надлежности Општинске 

управе, посебно у вези са остваривањем права грађана, може се 

организовати рад Општинске управе у месним заједницама. 

Послове из става 2. овог члана, начин и место њиховог вршења 

одређује председник Општине на предлог начелника Општинске управе. 

 

Члан 67. 

 

Члану Савета месне заједнице престаје мандат пре истека 

времена на које је изабран: 

 1) доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједнице;  

 2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну 

казну затвора у трајању од најмање шест месеци;  

 3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 

 4) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице; 

 5) ако наступи смрт члана Савета месне заједнице;  

 6) подношењем оставке. 

 

Члан 68. 

 

Члан Савета месне заједнице може поднети оставку усмено на 

седници Савета, а између две седнице подноси је у форми оверене 

писане изјаве.  

После подношења оставке, Савет месне заједнице без одлагања, 

на самој седници (усмена оставка) или на првој наредној седници 

(писана оставка) констатује да је члану Савета престао мандат и о томе 

одмах обавештава председника Скупштине општине.  

Ако најмање 1/3 чланова Савета месне заједнице престане 

мандат наступањем случаја из члана 67. став 1. тачка 2) до 6) ове Одлуке, 

председник Скупштине општине расписује изборе за недостајући број 

чланова Савета, у року од 15 дана од пријема обавештења из става 2. 

овог члана.  

Члан 69. 

 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена 

радна тела, а у циљу припреме, разматрања и решавања питања из 

надлежности месне заједнице.  

Статутом месне заједнице утврђује се број и структура чланова, 

надлежност, мандат, као и друга питања од значаја за њихов рад.  

 

Члан 70. 

 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:  

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за 

сваку месну заједницу;  

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;  

- донација, поклона и других законом прописаних начина;  
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- прихода које месна заједница оствари својом активношћу;  

-других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

 Савет месне заједнице доноси финансијски план.  

Финансијски план месне заједнице мора бити у складу са 

Одлуком о буџету Општине.  

 

Члан 71.  

 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом 

Општине.  

У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и 

расходи месне заједнице.  

Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 

30 дана од дана усвајања одлуке о буџету Општине.  

На финансијски план месне заједнице сагласност даје 

Општинско веће, у складу са одлуком о буџету.  

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку 

калeндарске године.  

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се 

на званичној интернет презентацији Општине и по могућности месне 

заједнице. 

 Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је 

председник Савета месне заједнице.  

 

Члан 72. 

 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће 

године, достави Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом 

раду и реализацији програма за прошлу годину, као и извештај о 

коришћењу средстава које им је Општина пренела.  

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице 

врше Општинска управа, као и буџетска инспекција Општине.  

 

Члан 73. 

 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа Општине, 

Савет месне заједнице је дужан да у поступку припреме буџета, 

достави захтев за обезбеђење финансијских средства за наредну 

годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме 

одлуке о буџету за наредну годину.  

 

Члан 74. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од 

заједничког интереса са другим месним заједницама на територији 

исте или друге општине или града.  

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне 

заједнице и доставља је Општинском већу.  
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Члан 75. 

 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и 

њеним органима, јавним и другим предузећима и организацијама, 

установама и удружењима са територије Општине.  

 

Члан 76. 

 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, 

хуманитарним и другим организацијама, у интересу месне заједнице и 

њених грађана.  

Члан 77. 

 

Орган одређен Статутом Општине, покренуће поступак за оцену 

уставности и законитости општег акта месне заједнице пред Уставним 

судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или 

законом. 

 Орган одређен Статутом Општине, дужан је да обустави од 

извршења општи акт месне заједнице за који сматра да није сагласан 

Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у 

локалном службеном гласилу.  

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако орган 

одређен Статутом Општине у року од пет дана од објављивања решења 

не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.  

 

Члан 78. 

 

Када орган општине одређен Статутом Општине, који врши надзор 

над законитошћу рада и аката месне заједнице сматра да општи акт 

месне заједнице није у сагласности са Статутом, актом о оснивању 

месне заједнице или другим општинским прописом, указаће на то 

савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.  

Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из 

става 1. овог члана, орган одређен Статутом Општине, поништиће општи 

акт месне заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем у 

локалном службеном гласилу.  

Орган општине, одређен Статутом Општине, који врши надзор над 

законитошћу рада и аката месне заједнице предлаже председнику 

Општине обустављање финансирања активности месне заједнице у 

којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским 

планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом.  

 

 ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 79. 

 

Месне заједнице основане у складу са Одлуком о месним 

заједницама на територији општине Пожега („Службени лист општине 

Пожега“, број 2/2011) настављају са радом и дужне су да у року од 90 
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дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, ускладе своје статуте са 

Статутом општине и овом Одлуком.  

 

Члан 80. 

 

Избори за Савете месних заједница, у складу са овом Одлуком и 

усклађеним статутима месних заједница, спровешће се у складу са 

овом Одлуком по истеку мандата савета месних заједница. 

До спровођења избора из става 1. овог члана, савети месних 

заједница настављају са радом,  у складу са важећим Законом о 

локалној самоуправи, Статутом Општине и овом Одлуком. 

 

Члан 81. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 

образовању месних заједница на подручју општине Пожега (''Службени 

лист општине Пожега'', бр. 2/2011, 4/12, 4/14 и 8/15). 

 

Члан 82. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Пожега''. 

 

 

01 број _______/2019 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', 

бр.47/18) на нов начин уређена су битна питања везана за месне 

заједнице као облик месне самоуправе (расписивање избора, избори, 

органи за спровођење избора, однос локалне власти и месне заједнице, 

начин финансирања месне заједнице, одобравање финансијског 

плана месне заједнице, контрола рада месне заједнице од стране 

надлежних органа Општине, распуштање органа месне заједнице и 

др.). 

Усклађивањем Статута општине створили су се услови за 

доношење нове одлуке о месним заједницама у којој је задржана већ 

постојећа територијална организације месних заједница али је на нов 

начин детаљно уређен избор, надлежност, распуштање савета месних 

заједница и др. најбитнија питања за рад месне заједнице. 

У прелазним одредбама дат је рок за доношење Статута месне 

заједнице, а што се тиче избора предложено је најцелисходније решење 

да се нови избори расписују по истеку мандата садашњих савета 

месних заједница, с тим да су они дужни да се у свом раду придржавају 
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одредаба важећег Закона о локалној самоуправи, Статута општине и 

ове Одлуке. 

Предлаже се Скупштини да донесе ову Одлуку, као у тексту који се 

доставља. 



 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 69. став 5. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07...47/2019), члана 38. став 1. 

тачка 7., члана 84, 85. и 113. Статута општине Пожега (''Сл.лист општине 

Пожега'', бр. 1/19), Скупштина општине Пожега, на седнци одржаној 

_____2019. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о збору грађана 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уређује се начин сазивања грађана, начин њиховог 

рада и одлучивања и друга питања од значаја за рад збора грађана. 

 

Члан 2. 

 

 Ради расправљања питања од интереса за насељено место, део 

насељеног места (улица, део градског насеља, подручје месне 

заједнице или другог облика месне самоуправе) може се сазвати збор 

грађана. 

 Када се расправља о питањима која су из изворне надлежности 

Општине збор грађана може сазвати председник Општине, председник 

Скупштине општине, овлашћени представник месне заједнице или 

другог облика месне самоуправе, а збор се може сазвати када то 

захтева најмање ¼ одборника или најмање 5% бирача према 

последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка 

за избор одборника скупштине општине са подручја за који се збор 

сазива, а позив се упућује најмање осам дана пре дана одржавања. 

 Збор грађана сазива и председник Савета месне заједнице на 

основу одлуке Савета месне заједнице о сазивању збора грађана или 

на захтев групе од најмање 50 грађана месне заједнице. 

 Збор грађана није овлашћен да доноси одлуке већ само да 

расправља и даје предлоге о одређеним питањима из надлежности 

органа локалне самоуправе, односно месне заједнице. 

 

Члан 3. 

 

 Збор грађана се сазива путем обавештења, позива, путем 

средстава јавног информисања, објављивањем на сајту Општине, на 

огласној табли Општине, односно месне заједнице, или на други 

погодан начин уз обавезно назначавање предлога дневног реда. 

 



Члан 4. 

 

 Општинска управа има обавезу да пружи техничку и другу помоћ 

сазивачу у сазивању и припремању одржавања збора грађана. 

 Предлог за сазивање збора може упутити и орган Општине 

надлежан за одлучивање о питању које се разматра на збору. 

 Сазивач је обавезан да обавести Општинску управу о одржавању 

збора грађана. 

 

Члан 5. 

 

Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти. 

Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако 

му присуствује 5% бирача, према последњем званично објављеном 

решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине 

општине са подручја са кога је збор сазван. 

Право учешћа на збору, покретање иницијатива и предлагање 

појединих решења имају сви пунолетни грађани Општине, односно 

пунолетни грађани са подручја са кога је збор сазван, а могућност 

учешћа имају и грађани чије је пребивалиште или имовина на подручју 

са кога је збор сазван. 

 

Члан 6. 

 

На збору грађана води се записник, који садржи: место, време 

одржавања, број присутних грађана, утврђени дневни ред, кратак опис 

рада збора грађана и посебно јасно формулисане предлоге и захтеве, 

записник потписује председавајући збора и записничар. 

Записник на збору грађана води секретар месне заједнице или 

друго лице које овласти збор грађана у месној заједници. 

Општинска управа је дужна да пружи стручну помоћ грађанима 

приликом формулисања предлога односно захтева збора грађана, а 

пре њиховог упућивања надлежним органима Општине, уколико то већ 

није учињено на самом збору грађана. 

 

Члан 7. 

 

Збор грађана јавним гласањем и већином гласова присутних 

грађана усваја предлоге и захтеве и упућује их Скупштини општине или 

појединим органима и службама Општине. 

Органи Општине дужни су да у року од 60 дана од дана 

одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана, 

заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о 

томе обавесте грађане писменим путем или Савет месне заједнице 

ако је збор одржан у оквиру месне заједнице. 

 

 



Члан 8. 

 Ова Одлука струпа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеног листу општине Пожега''. 

 

01 Број: 011-____/2019 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 69. став 5. Закона о локалној самоуправи регулисано је да 

се начин сазивања збора грађана, његовог рада и друга питања од 

значаја за рад збора грађана уређују посебном одлуком Скупштине 

општине. 

Сходно члану 83, 84, 85. и 86. Статута општине (''Сл.лист општине 

Пожега'', бр. 1/19) урађен је овај предлог одлуке и њиме уређен начин 

сазивања збора, ко га сазива и под којим условима, председавање 

збором, начин одлучивања збора и вођења записника, што омогућује 

нормалан рад збора а и тиме право грађана да искажу своје ставове о 

питањима за која су непосредно заинтересовани. 



 На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 68. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07...47/018) и члана 38. став 1. тачка 7., 91, 

82, 91, 92. и 113. Статута општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 

1/19), Скупштина општине Пожега, на седници од ______2019. године, 

донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о спровођењу јавне расправе 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком одређују се акти, односно дефинишу области, за 

које се спроводи јавна расправа. 

 Јавна расправа подразумева отворени састанак представника 

надлежних органа Општине, односно јавних служби са 

заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и 

средстава јавног информисања и она не може бити краћа од петнаест 

дана. 

 

Члан 2. 

 

 Јавна расправа се спроводи: 

 1.у току поступка усвајања Одлуке о буџету Општине, с тим да се 

обавезно спроводи за планирање инвестиција у Одлуци о буџету 

Општине; 

 2. у току поступка утврђивања стопе изворних прихода Општине, 

као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; 

 3. у току поступка усвајања стратешких планова развоја Општине; 

 4. у току поступка проглашења заштићеног добра (природни 

резерват, споменик природе, предео изузетних одлика, итд.); 

 5. у току поступка процене утицаја на животну средину; 

 6. у другим случајевима предвиђеним законом, Статутом Општине 

и другим актима органа Општине. 

 Јавна расправа се може спровести за више аката. 

 

Члан 3. 

 

 У току поступка израде урбанистичких и просторних планова 

Општине спроводи се рани јавни увид, јавни увид и организује јавна 

седница у складу са законом. 

 

Члан 4. 

 

 Председник Скупштине општине Пожега организује јавну расправу 

у случајевима предвиђеним Статутом и овом Одлуком, на иницијативу 



органа и тела Општине, као и на сопствену иницијативу; на предлог 

грађана који је подржан потписима најмање 100 грађана са бирачким 

правом на територији општине Пожега, с тим да је прикупљање потписа 

за спровођење јавне расправе извршено у складу са прописима који 

уређују грађанску иницијативу. О предлогу грађана за спровођење 

поступка јавне расправе одлучује Комисија за статут и прописе. 

 Председник Скупштине општине позива одговарајуће 

представнике органа Општине и јавних служби, чији је оснивач Општина, 

да учествују у јавној расправи. 

 Скупштина општине ће омогућити грађанима из свих делова 

Општине учешће у јавним расправама, када је јавна расправа од 

интереса за целуну Општине. 
 

Члан 5. 
 

 О току јавне расправе сачињава се белешка која се доставља 

свим органима Општине а председник Скупштине општине редовно 

обавештава Скупштину о резултатитима јавне расправе и неодазивању 

службених лица позваних на јавну расправу; белешка се истиче на 

огласну таблу и сајт Општине. 
 

Члан 6. 
 

 Скупштина општине и њени органи обавестиће грађане о 

одржавању јавне расправе путем средстава јавног информисања, 

огласне табле Општине и месних заједница, сајта Општине Пожега и на 

други погодан начин. 

 Скупштина општине обезбедиће увид јавности у садржај бележака 

одржаним јавним расправама. 

 

Члан 7. 
 

 Стручну и техничку помоћ на припреми и спровођењу јавне 

расправе пружа Општинска управа и њени органи и друге службе 

установа и јавних предузећа, чији је оснивач Општина Пожега, сходно 

теми – предмету јавне расправе. 
 

Члан 8. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном листу општине Пожега''. 

 

 

01 број: 011-___/2019 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 

  



 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 68. Закона о 

локалној самоуправи где је прописано да се на основу потписа 

најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине 

подноси предлог за спровођење јавне расправе. 

 У предлогу Одлуке прописани је начин спровођења јавне 

расправе, обавезе надлежних органа, као и обавештавање Скупштине 

општине о резултатима спроведене јавне расправе.  

 



 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. 38. 55. и 113. Статута општине Пожега 

(“Сл.лист општине Пожега”, бр. 1/19), Скупштина општине Пожега на седници одржаној 

......2019.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”. 

 

 

 

 

03 број 011-12/2019 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 

129/07, 83/2014-други закон,101/2016-други закон),члана 4, 5, 6 и 69. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник РС"број 15/2016) , члана 2. и 3. Закона о комуналним 

делатностима, ("Службени гласник РС", број 88/2011 и 104/2016),   као и 

члана______.Статута, Скупштина општине/града на седници одржаној __.___.2019. године,  

донела је 

 

 

"ОДЛУКУО ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ" 
 

 

 I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком усклађује се Оснивачки акт Јавног предузећа за водоснабдевање 

"Рзав" Ариље (у даљем тексту "предузеће") са одредбама Закона о јавним предузећима  ("Сл. 

гласник РС" број 15/2016) и Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број 

129/2007,83/2014-други закон,101/2016-други закон),тако да Јавно предузеће наставља са 

обављањем  делатности на основу ове одлуке. 

 

Члан 2. 

 

 Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље су основале општине на основу 

Одлуке о организовању јавног предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље донете од стране 

Скупштина општина оснивача у истоветном тексту и то: 

- Скупштине општине Ариље 01 - бр. 023-1/87 од 31. марта 1987. године и број 452-

5/89-01 од 29. децембра 1989. године, 

- Скупштине општине Пожега 01 - бр. 011-8 од 27. априла 1987. године и број 011-

42/89 од 29. децембра 1989. године, 

- Скупштине општине Лучани бр. 06-53,54 и 55/87-01 од 30. марта 1987. године и број 

06-203/89-01 од 29. децембра 1989. године, 

- Скупштине општине Чачак бр. 06-82/87-01 од 10. и 16. априла 1987. године и бр. 06-

280/89-01 од 29. децембра 1989. године и 

- Скупштине општине Горњи Милановац бр. 6-06-13/87 од 31. марта 1987. године и 

бр. 3-023-41/89 од 29. децембра 1989. године 

средствима оснивача и средствима Републике Србије. 

 

 и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о организовању Јавног предузећа "Рзав" 

коју су усвојиле Скупштине општина оснивача којом је усклађено  организовање Јавног 

предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (у даљем тексту "предузеће") са одредбама 

Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС" 

број 25/2000) и Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број 9/2002 и 33/2004), у 

истоветном тексту и то : 

- Скупштина општине Ариље на седници одржаној дана 28.02.2006. године,  под 01 

бр. 023-25/05,  
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- Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана 11.11.2005. године под  03 

бр. 011-17/05, 

- Скупштина општине Лучани на седници одржаној дана 05.09.2005. године под бр. 

06-36/05-01, 

- Скупштина  општине Чачак на седници одржаној дана 21. и 24.10.2005. године под 

бр. 06-87/2005-5-02, 

-   Скупштина општине Горњи Милановац на седници дана 16.09.2005. године под бр. 

4-01-06-711/05, на основу наведених одлука, које се стављају ван снаге, 

 Јавно предузеће за водоснабдевање «Рзав» Ариље, уписано је у судски регистар код 

Окружног суда у Ужицу под бројем  Фи-174/87 од маја 1987.и Фи 1/90 од 3.јануара 

1990.године и извршено јепревођење код Агенције за привредне регистре Решењем број, 

БД.23776/2005 од 20.06.2005. године и уписано у регистар Агенције за привредне регистре 

решењем број БД.23776 од 20.06.2005. године.Оснивачи доносе овај оснивачки акт а 

предузеће наставља са обављањем делатности у складу са одредбама ове Одлуке. 

 

 

Предмет одлуке 

 

Члан 3. 

 

 Овом Одлуком се уређују права и обавезе оснивача и овог предузећа у обављању 

делатности од општег интереса, а нарочито: 

 -  назив и седиште оснивача; 

 -  пословно име и седиште предузећа; 

 -  претежна делатност  предузећа; 

-права, обавезе и одговорности оснивача према предузећу и предузећа  према 

оснивачу; 

 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину  

покрића губитака и сношењу ризика; 

 -  условима и начину задуживања  предузећа ; 

 -  заступање  предузећа ; 

 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

 -  органи  предузећа.; 

 -  имовина која се не може отуђити; 

 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су  

пренета у својину  предузећа  у складу са законом; 

 -  заштита животне средине; 

 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју је 

основано  предузеће. 

 

 

  Циљеви оснивања јавног предузећа  
 

 Члан 4. 

 

Предузеће је основано и послује на неодређено време ради: 

1. сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће овлашћеним предузећима која 

врше водоснабдевање у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац, 

2. развоја и унапређивања обављања делатности из тачке 1 овог члана, 

3.обезбеђивање техничко – технолошког и економског јединства система и усклађивање 

његовог развоја. 

4. стицања добити, 
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5. остваривања другог Законом утврђеног интереса, у ком циљу наставља да ради и на 

основу ове Одлуке. 

 

 Предузеће су основале општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац 

средствима оснивача и средствима Републике Србије, а ради остварења заједничког интереса 

из става 1.овог члана, у чије име  оснивачка права врше Скупштине оснивача општина: 

Ариље, Пожега, Лучани, и Горњи Милановац, и Града Чачка. 

 

  

II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 5. 

 

Оснивачи предузећа су : 

-Општина Ариље ,ул.Светог Ахилија бр.53, Ариље,матични број 07254628, 

-Општина Пожега, ул.Трг Слободе бр.9,Пожега,матични број 07158122, 

-Општина Лучани, ул.Југословенске армије број 5, Лучани, матични број 07175345, 

-Општина Горњи Милановац, ул.Таковска 2,Горњи Милановац,матични бр.07175329 

-Град Чачак,ул.Жупана Страцимира бр.2,Чачак, матични број 07183097. 

 Права оснивача остварују надлежни органи оснивача. 

 

 Предузеће послује под  следећим пословним именом: 

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље. 

 

 Скраћено пословно име  је: 

ЈП "Рзав" Ариље. 

 

Члан 6. 

 

 Седиште предузећа је у Ариљу, ул. Чачанска б.б. 

 

Члан 7. 

 

 О промени пословног имена и седишта предузећа одлучује Надзорни одбор уз 

сагласност оснивача. 

 Званична е-маил адреса за пријем и слање поште предузећа је office@rzav.co.rs 

 

Члан 8. 

 

 Предузеће има свој печат и штамбиљ. Изглед и садржина печата и штамбиља уређује 

се Статутом предузећа. 

 Предузеће може имати знак који садржи назив и седиште предузећа. Изглед и 

садржина знака утврђује се Статутом и Одлуком Надзорног одбора предузећа. 

 

Члан 9. 

 

 Предузеће је основано на неодређено време и обавља своје пословање као јединствена 

целина. 

 Предузеће има својство правног лица. 

 Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје 

име и за свој рачун. 
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 Предузеће за своје обавезе у правном промету одговара целокупном својом имовином 

(потпуна одговорност) а оснивачи до висине својих улога. 

 

Члан 10. 

 

 Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији предузећа ближе се 

уређују питања унутрашње организације и систематизације радних места. 

   

 

III     ПРЕТЕЖНА  ДЕЛАТНОСТ 

 

Члан 11. 

 

 Предузеће обавља претежну делатност:  

3600 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде овлашћеним предузећима која 

врше водоснабдевање у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Чачак  и Горњи 

Милановац. 

 Поред претежне делатности из става 1.овог члана, Предузеће обавља и следеће 

делатности: 

 - пројектовање грађевинских и других објеката 

 - инжењеринг; 

 - вођење пројеката и техничке активности 

 - пројекти за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај 

 -искоришћавање и употреба вода, 

 -заштита од штетног дејства вода,  

 -заштита вода од загађивања, 

 -изградња хидрограђевинских објеката, водоводне и канализационе мреже, 

 -мерења у вези са чистоћом воде – испитивање хигијенске исправности воде. 
 

Предузеће може поред делатности из предходног става овог члана за чије је обављање 

основано, да обавља и друге делатности без уписа у регистар уколико служе обављању 

претежне делатности а за те делатности испуњава законске услове за њихово обављање, 

укључујући и послове спољнотрговинског промета и вршења услуга у спољнотрговинском 

промету у оквиру делатности Предузећа на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, уз 

сагласност оснивача, у складу са законом под условом да тиме не угрози обављање основне 

делатности. 

О промени делатности ЈП"Рзав"Ариље, као и о обављању других делатности које служе 

обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са 

законом. 

 

 

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА 

 

Члан 12. 

 

 Основни новчани  капитал предузећа износи 10.000,00 динара, 

 

 

Члан 13. 

 

 У циљу обезбеђења и уплате основног капитала из  члана 12. оснивачи ће у року од 

15. дана од дана доношења ове Одлуке уплатити основни новчани капитал и то: 
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Процентуално учешће оснивача у основном капиталу износи: 

 

Ред        Оснивачи           Учешће оснивача               % учешћа 

бр.                              у динарима           

 

1.      Град Чачак            4.961,00                49,61 

2.      Општина Г.Милановац    2.591,00                   25,91 

3.      Општина Пожега         1.166,00          11,66 

4.      Општина Лучани          852,00                      8,52 

5.      Општина Ариље         430,00                             4,30 

 

 

Члан 14. 

 

 Предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом и овом 

Одлуком. 

 Имовину Предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, 

новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину 

Предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. 

  

Члан 15. 

 

 Оснивачи могу, у складу са законом, улагати средства у јавној својини у капитал 

Предузећа, по ком основу стичу уделе у Предузећу и законска права по основу тих удела. 

 Предузеће је овлашћено да управља комуналним објектима у јавној својини оснивача 

које  су му  оснивачи поверили и предали ради обезбеђења услова за обављање комуналних 

делатности из члана 11.ове Одлуке. 

Управљање  комуналним објектима је њихово одржавање, обнављање и 

унапређивање, као и извршавање законских и других обавеза у вези са њима, све у функцији 

обављања својих делатности, без права располагања. 

 Располагање у смислу става 3. овог члана је размена, отуђење, давање у закуп, 

односно коришћење и стављање под хипотеку, односно залогу објекта. 

 У случају статусних промена, својинске трансформације, приватизације или гашења 

Предузећа све сходно закону, комунални објекти, поверени и предати Предузећу на 

коришћење и управљање у смислу става 3. овог члана, имају се вратити оснивачу, као његова 

имовина. 

 Предузеће користи и располаже имовином у складу са Законом, и овом Одлуком. 

 

Имовина која се не може отуђити 

 

Члан 16. 

 

 Предузећенеможебезсагласностиоснивачарасполагати (прибављањеиотуђење) 

објектимаидругимнепокретностимавећевредностикојејепоосновузаконакојимсеуређујејавнас

војинаизрежимадржавнесвојинестеклоусвојинуПредузећа, 

акојасуунепосреднојфункцијиобављањаделатностиодопштегинтереса, каониобјектима, 

другимнепокретностима, постројењимаиуређајимакојеоностекнесвојимрадомипословањем, 

акојисууфункцијиобављањаделатностиодопштегинтереса. 

 Предузећеможеприбављатииотуђивати, безпретходнесагласностиоснивача, 

имовинумањевредности  на основу одлуке Надзорногодбора. 
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 Имовиноммањевредностиусмислупретходногставасматрасеимовинакојанепрелази 

0,5% имовинепредузећа. 

 

 

V   ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ  

И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

 

Члан 17. 

 

 Права, обавезе и одговорности оснивача према Предузећу и Предузећа према 

оснивачу  уређују се одлукама оснивача, односно давањем сагласности оснивача на одлуке 

органа Предузећа, у складу са законом, Статутом Предузећа и овом Одлуком, а у циљу 

обезбеђивања и заштите општег интереса и остваривања циљева због којих је Предузеће 

основано. 

 Предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на 

начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга предузећима 

која се баве водоснабдевањем Града Чачка и општина: Ариље, Пожега, Лучани  и Горњи 

Милановац и другим субјектима. 

 

Члан 18. 

 

 Ради обезбеђивања заштите опшег интереса у делатностима за које је Предузеће 

основано надлежни орган оснивача даје сагласност на: 

1) статут Предузећа; 

2) давања 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.); 

4) располагање (прибављање и отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у 

непосредној функцији обављања делатности од општег интереса. 

5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга; 

6) одлуке о повећању и смањењу капитала и покрићу губитака у пословању  

7) дугорочне и средњорочне планове рада и развоја 

8) годишњи програм пословања за сваку календарску годину. 

9) улагање капитала; 

10) статусне промене; 

11) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији; 

12) друге одлуке, у складу са Законом којим се уређује обављање делатности од 

општег интереса и оснивачким актом. 

 

 

Члан 19. 

 

 Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном 

плану рада и развоја, који доноси Надзорни одбор Предузећа, у складу са Законом. 

 За сваку календарску годину Предузеће доноси годишњи програм пословања и 

доставља га оснивачима ради давања сагласности, у року прописаном законом. 

 Програм се сматра донетим кад на њега сагласност дају оснивачи. 

 Усвојени програм мора да садржи све елементе прописане законом. 

 

 

Члан 20. 
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 Предузеће је дужно да, у току реализације програма из претходног члана ове Одлуке, 

редовно извршава све законске обавезе, које се односе на праћење реализације програма и на 

измирење обавеза према привредним субјектима, утврђених законом којим се одређују 

рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 Предузеће је дужно да делатности од општег интереса за које је основано обавља на 

начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим 

корисницима. 

 Предузеће је дужно да оснивачима подноси извештај о пословању предузећа по 

потреби,  најмање једном годишње и у складу са Законом. 

 

 

Члан 21. 

 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа оснивачи могу предузети мере којима ће 

обезбедити услове за несметано функционисање Предузећа у обављању делатности од 

општег интереса, и то: 

 1.  промену унутрашње организације предузећа; 

 2. разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа; 

 3. ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 

4. друге мере у складу са Законом, којима ће обезбедити услове за несметано 

функционисање предузећа и обављање делатности за које је предузеће основано. 

 Поремећај у пословању у смислу ове Одлуке сматра се поремећај, у сталном, 

континуираном и квалитетном пружању услуга поремећај у финансијском пословању 

предузећа, не поступање по захтевима и смерницама оснивача, и други поремећаји којима се 

угрожава пословање предузећа и обављање делатности ради којих је основано. 

 

Члан 22. 

 

 Право на штрајк запослени у Предузећу остварују у складу са законом којим се 

утврђују услови за организовање штрајка, колективним уговором и одлуком оснивача о 

минимуму процеса рада. 

 У случају штрајка у предузаћу, а ради заштите интереса грађана, Предузећа и других 

правних лица, Статутом и другим актима предузећа у складу са Законом, утврђују се начин и 

услови за организовање штрајка. 

 У случају штрајка у Предузећу се морају  обезбедити услови за остваривање 

минимума процеса рада. 

 Минимум процеса рада који мора да се обезбеди подразумева производњу и испоруку 

воде комуналним предузећима оснивача, у уговореним количинама (нормалан процес 

производње и дистрибуције воде). 

  

 

VI ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, 

ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И СНОШЕЊА РИЗИКА И ЗАДУЖИВАЊЕ 

 

Члан 23. 

 

 Предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом. 

 Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем своје делатности. 

 

 

Члан 24. 
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 Пословни резултат Предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по 

поступку утврђеним законом. 

 Добит Предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, овом Одлуком и 

Статутом Предузећа. 

 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност 

оснивача. 

 Одлуком из претходног става овог члана део средстава по основу добити усмерава се 

оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода. 

 

 

Члан 25. 

 

 Добит предузећа распоређује се: 

 - за повећање основног капитала и резерве у складу са Законом; 

 - за исплату дела добити оснивачима и 

 - за зараде запосленим. 

 

Члан 26. 

 

Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже губитак, Надзорни одбор уз 

сагласност оснивача, доноси Одлуку о покрићу губитака. 

 

Члан 27. 

 

 Јавно предузеће може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање 

дефицита текуће ликвидности и финансирањекапиталних инвестиционих расхода. 

 Јавно предузеће је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за 

финансирање расхода дефицита текуће ликвидности и капиталних инвестиционихрасхода 

преко вредности одређене као горња граница за примену јавне набавке мале вредности, 

прибави сагласност свих оснивача. 

Поступак задужења спроводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних 

набавки. 

Јавно предузеће је дужно да оснивачу достави извештај о задуживању и оверену 

копију  уговора о кредиту. 

 

 

 VII  ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 28. 

 

 Предузеће у пословима унутрашњег и спољно трговинског промета заступа и 

представља директор, без ограничења. 

 Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за 

заступање Предузећа, у складу са законом. 

 

Члан 29. 

 

 Предузеће заступа, представља и потписује директор. 

 Директор има право заступања према трећим лицима без ограничења. За уговоре и 

друге правне радње којима се ангажују финансијска средства предузећа, преко износа које 

одреди Надзорни одбор предузећа посебном Одлуком, мора предходно да прибави 

сагласност Надзорног одбора предузећа. 
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 VIII    ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

Члан 30. 

 

 

 Органи предузећа су: 

 1. Надзорни одбор  

 2. Директор 
  

 

1.Надзорни одбор 

 

Члан 31. 

 

 Надзорни одбор има три члана. 

 Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине 

оснивача на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеном 

Законом, с тим да се један члан именује се из реда запослених.  

 Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом  

предузећа. 

 

Члан 32. 

 

За председника и члана надзорног одбора именује се 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 пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање 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 или област финансија; 

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање 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. 

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно 

усавршавају у области корпоративног управљања. 

  

Члан 33. 
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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) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 

роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним предузећима; 

2) надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним 

органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа 

делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин; 

3) се утврди да делује на штету јавног 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 шест месеци. 

  

  

Члан 34. 

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) 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 губитка; 

10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују 

радни односи; 

11) врши друге послове у складу са законом 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. тач. 1), 2), 7) и 9) овог члана надзорни одбор доноси уз 

сагласност Владе, надлежног органа аутономне покрајине или јединице локалне 

самоуправе. 

Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана надзорни одбор доноси уз претходну 

сагласност Владе, надлежног органа аутономне покрајине или јединице локалне 

самоуправе. 

 

 

Члан 35.(У СКЛАДУ СА СПОРАЗУМОМ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА) 

 

Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине 

оснивача на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеном 

Законом, с тим да се један члан именује из реда запослених.Представник запослених у 

Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом  предузећа. 
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За Председника  Надзорног одбора испред оснивача предлаже се представник 

оснивача са највећим учешћем у капиталу предузећа (Град Чачак). 

 

За једног члана Надзорног одбора испред оснивача предлаже се наизменично 

именовање представника Општина Ариље, Општине Пожега, Општине Лучани и Горњег 

Милановца, на период једног изборног мандата, и то следећим редом:Општина Пожега, 

Општина Ариље, Општина Лучани, и Општина Горњи Милановац.  

 

Jедан члан Надзорног одбора je представник запослених у предузећу из реда 

запослених a предлаже се на начин утврђен Статутом предузећа. 

 

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године. 

 

Надзорни одбор има председника и заменика председника. 

 

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног одбора, 

предлаже дневни ред и потписује одлуке и друге акте које доноси Надзорни одбор. 

 

Услучају одсутности послове председника Надзорног одбора обавља заменик 

председника Надзорног одбора. 

 

Надзорни одбор ради на седницама и одлуке доноси већином гласова чланова 

Надзорног одбора. 

 

Начин рада Надзорног одбора утврђује се Пословником о раду Надзорног одбора. 

 

Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за 

рад у надзорном одбору чијувисинуутврђујеоснивач, 

наосновуизвештајаостепенуреализацијепрограмапословањаПредузећаисходнокритери

јумима, утврђенимгодишњимпрограмомпословањаПредузећа. 

 

 

 

2.Директор 

 

Члан 36.а 

 

Директора јавног предузећа „Рзав“Ариље чији су оснивачи јединице локалне 

самоуправе Град Чачак и општине:Ариље,Пожега,Лучани и Горњи Милановац 

именује орган одређен статутом јединица локалне самоуправе, на период од четири 

године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

 

Члан 36.б 

 

За директора јавног предузећа из члана 36.а, 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; 
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3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање 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 осуђивано 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. 

Статутом или оснивачким актом могу бити одређени и други услови које лице мора 

да испуни да би било именовано за директора јавног предузећа. 

Директор јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

Директор не може имати заменика. 

 

 Директорапредузећасагласно, именујуиразрешавајуоснивачи,  

напредлогНадзорногодборапредузећа, напериодод четиригодине, 

анаосновуспроведеногјавногконкурса. 

 Директорпредузећајејавнифункционер, 

усмислузаконакојимсерегулишеобластвршењајавнихфункција. 

 Одлуку о расписивању конкурса доноси Надзорни одбор предузећа.  

 Статутом предузећа ближе се регулишу услови и начин избора директора. 

 Директор предузећа може бити разрешен и пре истека времена на које је именован. 

 Директор је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачима. 

 

 

Члан 37. 

 

 Уколико се у редовној процедури не изабере директор или из другог разлога директор 

буде спречен да обавља своју функцију,Надзорни одбор предузећа може именовати вршиоца 

дужности директора, о чему ће обавестити осниваче. 

 

Члан 38. 

 

  

 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. 

 За вршиоца дужности може бити именовано лице које испуњава услове за именовање 

директора. 

  

Члан 39. 

 

Директор јавног предузећа: 

1) представља и заступа јавно предузеће; 
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2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање јавног предузећа; 

4) одговара за законитост рада јавног предузећа; 

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за 

његово спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) извршава одлуке надзорног одбора; 

9) бира извршне директоре; 

10) бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је 

једини власник јавно предузеће; 

11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим 

се уређују радни односи; 

12) доноси акт о систематизацији; 

13) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног 

предузећа. 

 

Члан 40. 

 

 Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију, у случају када 

Предузеће послује са позитивним пословним резултатима, у висини утврђеној сходно закону. 

 Стимулација из става један овог члана не може бити одређена као учешће у расподели 

добити, и посебно се исказује у оквиру годишњег финансијског извештаја, а одлуку о њеној 

исплати доносе оснивачи. 

 Директор предузећа је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачима 

 

 

2.1.Поступак за именовање директора 

 

Члан 41. 
 

Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурсана период 

од 4 (четири) године. 

Предузеће објављује конкурс најмање шест месеци пре истека периода на које је 

именован директор, односно у року од 30 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 5 (пет) чланова -

представника оснивача (Комисија за за спровођење конкурса за избор директора)  

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. 

Након спроведеног поступка у складу са Законом о јавним предузећима Надзорни 

одбор разматра благовремено приспеле пријаве кандидата који испуњавају услове. 

  

 

Члан 42. 

 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за за спровођење конкурса за избор директора. (у 

даљем тексту :Комисија). 
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 Комисију за именовања образују органи који су статутом јединице ликалне 

самоуправе  оснивача ЈП»Рзав»Ариље одређени као надлежни за именовање директора. 

(Заједничка Комисија пет јединица локалних самоуправа). 

 Комисија утврђује да ли кандидати за директора Предузећа испуњавају услове за 

именовање о чему извештавају Надзорни одбор Предузећа.  

 Директора предузећа, на предлог Надзорног одбора предузећа, сагласно именују 

оснивачи.  

 Сваки оснивач именује по једног представника у Комисију за именовања.  

 Комисија за именовања има председника и четири члана. 

 Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у 

скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштинама јединица локалне самоуправе, 

као ни постављена лица у органима државне управе, органима аутономне покрајине или 

органима јединица локалне самоуправе. 

 Поступак именовања директора спроводи се на начин прописан Законом о јавним 

предузећима и ближе се уређује Статутом Предузећа. 

 

 

2.2.Престанак мандата директора 

 

Члан 43. 

 

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико: 

1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног 

предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима; 

2) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 

роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним предузећима; 

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. 

 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и 

разрешењем. 

 Оставка се подноси оснивачима (скупштинама општина Ариља, Пожеге, Лучана, 

Горњег Милановца и скупштини града Чачка) у писаној форми. 

 Предлог за разрешење директора Предузећа може поднети Надзорни одбор 

Предузећа. 

 Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због 

којих се предлаже разрешење и доставља се директору да се изјасни о разлозима због којих 

се предлаже разрешење у року од 20 дана од дана достављања решења.  

 Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и 

утврди потребне чињенице Надзорни одбор предлаже оснивачу доношење одговарајућег 

решења. 

 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни 

спор. 
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Члан 44. 

 

Директор јавног предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је 

именован уколико: 

1) јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63.  

Закона о јавним предузећима; 

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 из члана 66. Закона о 

јавним предузећима; 

5) јавно 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 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. 

 

  

2.3. Суспензија 

Члан 45. 

 

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. 

 

 

2.4. Вршилац дужности 

Члан 46. 

 

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 из члана 25. Закона о јавним предузећима. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 

 

 Орган надлежан за именовање директора Предузећа  именује вршиоца дужности 

директора, у следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због 

подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 
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2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

  

 

 XКООРДИНАЦИОНО ТЕЛО 

 

 

Члaн 47. 

 

 Координационо тело је заједнички орган оснивача предузећа кога чине градоначелник 

Града Чачка и председници општина Ариље, Пожега, Лучани  и Горњи Милановац. 

 Основни задатак Координационог тела је усаглашавање ставова пет оснивача везаних 

за функционисање предузећа кога су основали. 

 Седнице Координационог тела сазива председник, који се бира на првој седници 

Координационог тела.  

 Координационо тело предлаже оснивачима чланове и председника Надзорног одбора 

испред оснивача. 

 За Председника  Надзорног одбора испред оснивача предлаже се представник 

оснивача са највећим учешћем у капиталу предузећа (Град Чачак). 

За једног члана Надзорног одбора испред оснивача предлаже се наизменично 

именовање представника Општина Ариље, Општине Пожега, Општине Лучани и Горњег 

Милановца, на период једног изборног мандата, и то следећим редом: Општина Пожега, 

Општина Ариље, Општина Лучани, и Општина Горњи Милановац.  

Jедан члан Надзорног одбора je представник запослених у предузећу из реда 

запослених a предлаже се на начин утврђен Статутом предузећа. 

 

 

Члан 48. 

 

СвојеставовеКординационотелоформулишеувидуЗакључакакојиседостављајуоснивач

имаиНадзорномодборупредузећа. 

 

Члан 49. 

 

 Координационотело, својеЗакључкедоносивећиномгласова, 

стимдабројгласовамораодговаративећиникапиталакојисуоснивачиуложилиуСистем "Рзав". 

 

  

XIЗАШТИТА ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ, ЗАШТИТАНАРАДУ, БЕЗБЕДНОСТ 

ИМОВИНЕИЗАШТИТАИУНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ 

 

Члан 50. 

Предузећеједужнодауобављањуделатностиобезбеђујепотребнеусловезазаштитуиунапр

еђивање животнесрединеидаспречаваузрокеиотклањапоследицекојеугрожавају 

животнусредину. 

 Начинобезбеђењаусловаизстава 1.овог члана, утврђујеПредузеће, 

узависностиодутицајаделатностикојеобављана животнусредину. 

 Органипредузећаизапосленидужнисудаорганизујуобављањеделатностинаначинкојиос

игуравабезбедностнараду, каоидаспроведепотребнемерезаштитенараду, 

безбедностиимовинеизаштитеиунапређења 

животнесрединекаоипословепланирањаодбранеиодбрандбенихприпрема. 

 

Члан 51. 
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 Предузећеједужнодауобављањусвоједелатностиобезбеђујепотребнеусловезазаштитуи

унапређење животнесрединеидаспречаваузрокеиотклања 

штетнепоследицекојеугрожавајуприроднеирадомствореневредности животнесредине. 

 

 

 

 XIIСТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ  И ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

Члан 52. 

 

 У току пословања предузеће може вршити статусне промене (спајање, припајање и 

слично), као и промену облика организовања када оснивачи оцене да се тим променама 

омогућује боље и ефикасније пословање. 

 О статусним променама и промени облика организовања предузећа Одлуку доноси 

Надзорни одбор предузећа у складу са Законом, уз сагласност оснивача. 

Сходно члану7.став 3. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и 

акумулације «Ариље-профил Сврачково» број 401-00-1186/2009-07 од 07.октобра 

2009.године  предвиђено је да:»Јавно предузеће за водоснабдевање «Рзав»Ариље не може у 

току трајања овог уговора, без претходне сагласности Удружиоца средстава да врши 

статусне промене». 

 

 

XIII СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА 

 

Члан 53. 

  

 Статут је основни општи акт Предузећа. 
 

 Статут предузећа доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача. 

 Измене и допуне Статута предузећа врше се на начин и по поступку за његово 

доношење, а на предлог оснивача, Надзорног одбора и директора предузећа. 
 

           Други ошти акти Предузећа морају бити у сагласности са Статутом. 
 

 Појединачни акти Предузећа доносе се на начин и по поступку утврђеним Законом, 

овом Одлуком и Статутом предузећа. 

 

 

XIV   ПРИМЕНА АКАТА КОЈА СЕ ДОНОСЕ УЗ САГЛАСНОСТ ОСНИВАЧА 

 

 

Члан 54. 

 

 Нормативна и друга акта предузећа, у складу са Законом, која се доносе уз сагласност 

оснивача, сматрају се донетим и примењују се када сви оснивачи на исте дају сагласност. 

 Уколико се у року од три месеца од дана достављања аката на давање сагласности, 

неки од оснивача не изјасни, или изјасни против, та акта се сматрају донетим и примењују се 

ако су у том року сагласност дали  оснивачисаукупним учешћем преко 50 %у основном 

капиталу предузећа. 

 

 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 55. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке предузеће наставља са радом у складу са Законом о 

Јавним предузећима ("Сл.гласник РС",број 15/2016), овом Одлуком, одредбама Споразума о 

изградњи и коришћењу система за водоснабдевање “Рзав” из 1987. године, Уговором о 

удруживању средстава за изградњу бране и акумулације «Ариље-профил Сврачково» број 

401-00-1186/2009-07 од 07.октобра 2009.године,  и Статута које нису у супротности са 

Законом и овом Одлуком. 

  

Члан 56. 

 

 ПредузећеједужнодаСтатутПредузећа усклади са 

ЗакономојавнимпредузећимаиовомОдлукомурокуод 30 

данаодданаступањанаснагуовеОдлуке. 

 Остала општа акта органи   Јавног предузећа  су дужни да ускладе у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу Статута  предузећа. 

 

 

Члан 57. 

 

 Директор јавног предузећа наставља да врши функцију директора до именовања 

директора  у складу са овом Одлуком. 

Управни одбор јавног предузећа наставља да обавља послове надзорног одбора 

утврђене овом одлуком, до именовања председника и чланова Надзорног одбора Јавног 

предузећа  у складу са законом.  

Председник  и чланови Надзорног одбора јавног предузећа  биће именовани у року од 

30. дана од дана ступања на снагу Статута јавног предузећа. 

 

Члан 58. 

 

Јавно предузеће је дужно да изврши процену вредности неновчаног улога у јавно 

предузеће у складу са законом најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 

Члан 59. 

 

 Ова Одлука ступа на снагунаредног од дана када је сви оснивачи усвоје у истоветном 

тексту. 

 

 

1. ОПШТИНА АРИЉЕ    

 Председник Скупштине општине  

 

_______________________________ 

 

       

2.  ОПШТИНА ПОЖЕГА 

Председник Скупштине општине  

 

_________________________________ 
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3.  ОПШТИНА ЛУЧАНИ 

Председник Скупштине општине  

 

   ________________________________ 

 

4.  ГРАД ЧАЧАК 

Председник Скупштине града 

 

________________________________ 

 

5. ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Председник Скупштине општине  

 

________________________________ 

 
 













 

На основу члана 29. 41. и 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл.глсаник РС“, бр.87/2018), члана 10, 11. и 12. Уредбе о саставу 

и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гл.РС“, бр. 98/10) и члана 113. Стаута 

општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр.1/19), Скупштина општине 

Пожега на седници од_________2019.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Штаба за ванредне ситуације  

 

I 

Образује се Штаб за ванредне ситуације у следећем саставу: 

1. Милан Божић, председник Општине, командант 

2. Владе Радовановић, заменик председника Општине, заменик команданта 

3. Драган Бојић, начелник општинског Штаба 

4. Велимир Максић, члан – хитно успостављање неопходних служби од јавног 

интереса 

5. Вера Матовић, члан, прва и медицинска помоћ 

6. Микан Јанковић, члан, асанација терена 

7. Слободан Ђокић, члан, заштита од рушења и спашавања из рушевина 

8. Ана Гавриловић, члан, заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и 

под водом 

9. Милован Јованић, члан, заштита и спасавање од пожара и експлозија 

10. Нада Красић, члан, склањање и урбанистичке мере заштите 

11. Ђурђе Раковић, члан, збрињавање угрожених и настрадалих 

12. Мирослава Мићовић, члан, очување добара битних за опстанак 

13. Василије Чарапић, члан, заштита од техничко-технолошких несрећа 

14. Снежана Ђурић, члан, збрињавање угрожених и настрадалих 

15. Јовица Лазаревић, члан, безбедност и саобраћај 

16. Андрија Тошић, члан, заштита и спасавање на неприступачним теренима 

17. Горан Рогановић, заштита од НУС 

18. Александар Јевтовић, члан, узбуњивање 

19. Ненад Матијевић, члан, РХБ заштита 

20. Раде Вучићевић, члан, евакуација и израда планова заштите и спасавања 

21. Драган Петронијевић, члан, евакуација и израда планова заштите и 

спасавања 

22. Славко Драгутиновић, возач 

23. Милан Тимотијевић, курир 

 

 



 

II 

 

Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове: руководи и координира рад 

субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; руководи и координира спровођењем 

мера и задатака цивилне заштите; разматра и даје мишљења на предлог Процене 

угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; прати стање 

и организацију заштите и спасавња и предлаже мере за њихово побољшање; наређује 

употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и др. средстава која се користе у 

ванредним ситуацијама; стара се о редовном информисању и обавештавању 

становништва, о ризицима и опасности и предузетим мерама; разматра организацију, 

опрема и обучавање јединица цивилне заштите овлашћених, оспособљених правних лица; 

сарађује са надлежним органима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; доноси наредбе, закључке и 

препоруке; сарађује са штабовима суседних општина; разматра и предлаже доношење 

одлуке о организацији заштите и спасавања на територији општине; ангажује 

оспособљена правна лица и др. Организације од значаја за општину и обавља и др. 

Послове у складу са Законом и Стаутом. 

 

III 

Даном доношења овог решења престаје да важи решење 01 број 325-13/2018 од 

11.10.2018. године. 

 

IV 

Решење доставити члановима штаба и архиви. 

 

 

03 број 325-4/2019 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

ПРЕДСЕДНИК 

Зорица Митровић 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“, бр.87/2018) у члану 29. прописано је да у остваривању права и 

дужности по питањима заштите и спасавања у општини преко својих органа обављају се 

следећи послови: доносе се одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите и 

обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања, 

доноси План и Програм развоја система заштите и спасавања у складу са дугорочним 

планом развоја заштите и спасавња Републике Србије, планирају и утврђују извори 

финансирања за извршавање задатака заштите и спасавања, развоја цивилне заштите, 

образују Штаб за ванредне ситуације, сарађује са надлежним службама и др. државним 

органима, правним лицима, остварује срадњу са суседним општинама у складу са 

Законом, усклађују планове заштите са планом Републике и обављају и друге послове у 

складу са Законом, усклађују планове заштите са планом Републике и обављају и друге 

послове у складу са Законом. 

Чланом 41. Закона прописано је да Општински штаб за ванредне ситуације образује 

Скупштина општине и чине га: командант, заменик команданта, начелник штаба и 

чланови. 

Чланом 41. и 43. Закона прописани су послови и задаци Штаба за ванредне 

ситуације у општини, а који су наведени у ставу 2. предложеног решења. 

Командант општинског штаба за ванредне ситуације је председник општине по 

положају, а његов заменик је заменик председника општине такође по положају. За 

чланове општинског штаба за ванредне ситуације постављају се по правилу директори 

јавних комуналних предузећа и установа, чија је делатност у вези заштите и спасавања, 

руководиоци органа локалне самоуправе, секретари организације Црвеног крста, 

стручњаци из појединих области заштите и спасавања и др.лица. 

 У складу са чланом 41. став 5. Закона начелника и чланове Штаба за ванредне 

ситуације поставља Скупштина општине на предлог председника Општине. 

 Чланом 10. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације 

(„Сл.гл.РС“, бр.98/10) прописано је да Општински штаб чине: 

 „Командант Општинског штаба је председник општине, по положају. 

 Заменик команданта Општинског штаба је заменик председника општине или члан 

Општинског већа, по положају. 

 Начелник Општинског штаба је руководилац надлежне службе, или један од 

руководиоца, односно представник подручне организационе јединице надлежне службе 

кога он предложи за постављење. 

 



 

 

 Чланови општинског штаба су: 

1. чланови извршног органа општине у чијем делокругу су послови из обалсти: 

здравља, пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, 

заштите животне средина; 

2. представници општинскиг органа управе у чијем делокругу су послови из области: 

саобраћаја, грађевине, енергетике, јавног информисања, трговине и услуга; 

3. руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци 

организационих јединица одбране, полиције, хуманитарних организација, 

удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови 

од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.“ 

Чланом 11. исте Уредбе прописано је: 

„Стручне и административно-техничке послове потребне за рад општинског штаба 

врши надлежна организациона јединица општинског органа управе у сарадњи са 

представником подручне организационе јединице надлежне службе.“ 

Чланом 12. Уредбе прописано је: 

„Састав штаба за ванредне ситације може да чини и помоћно особље (возачи, 

курири и др.).“ 

Члном 13. Уредбе прописано је: 

„Штаб за ванредне ситуације, поред осталих, спроводи активности на разматрању 

стања спремности за организовани одговор на ризике и претње и упознаје се са 

достигнутим степеном развоја и изградње система заштите и спасавања. 

За остваривање функиција из става 1. овог члана организује се и спроводи 

обучавање, оспособљавање и стручно усавршавање. 

Обука, оспособљавање и стручно усавршавање чланова штаба организују и 

спроводе национални и регионални тренинг центри, на предлог и у сарадњи са 

надлежном службом.“ 

На основу изложеног предлажем Скупштини да донесе решење као у предлогу. 

 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

      ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, 

                                                                                                    Милан Божић 
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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 2018. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

ПОЖЕГА, фебруар  2019. године 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), а у 

вези са чланом 43. и 44. Закона о смањењу катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“бр.87/2018),  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 113. 

Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ ,бр1/19), Скупштина општине 

Пожега на седници одржаној ________2019. 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 2018. ГОДИНИ 
 
 
 

 

I  Увод 

 

 

Област заштите и спасавања у ванредним ситуацијама свеобухватно је уређена Законом о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“,бр.87/2018), 

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 

2018.годину и Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације за територију општине Пожега за 

2019. годину донет је на Скупштини општине Пожега ________2019. 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 докуменат  

у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама  

 

У складу са надлежностима локалне самоуправе у складу са Законом о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.87/2018), 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  2018. године није било проблема са сушом имало је довољно падавина. 
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1. Град: На територији општине Пожега активирано је 17 од 18 ЛС планираних за рад. Због 

стрелаца није активирана ЛС бр. 57- Роге, која већ дуги низ година није активирана. Током 

11 дана са дејством утрошено је укупно 151 ПГР. Стрелци су 25 пута пријавили појаву 

града и 20 пута појаву суградице. Штете од града су регистроване на укупној површини од 

1450 хектара са степеном оштећења од 10% до 100% на свим пољопривредним културама. 

Највеће штете су регистроване 13.06.2018.године, када су штете регистроване на површини 

од 1340 хектаа. У овом дану је било великих штета и на инфрструктури.Такође, велике 

штете су регистроване и дана 13.07.2018.године, где је услед обилних падавина оштећена 

путна инфраструктура, мостови на водотоковима другог реда, пољопривредно земљиште 

као и мањи број стамбених и економских објеката. Стрелци су квалитетно обављали све 

своје послове. Било је стрелаца који су каснили на дејство и који нису били на дејству. 

Проблем радио везе са ЛС је и у овој општини евидентан, поготово када су екстремнији 

временски услови. Локална самоуправа је издвојила средства за набавку 28 ПГР и по 

30.000,00 динара за рад стрелаца..   

Табела о штетама  за општину   Пожега 

Датум Извор податка, пољопривредна култура, ха ,% пов. /ха/ % 

13.јун Углавном на свим културама,проценатоштећења добијен од 

стрелаца, а одређене корекције извршенена основу обиласка 

екипа РЦ. Површине рачунате помоћу пописа пољопривреде, 

Републичког Завода за статистику 

1340 20-100 

13.јули Извор: стрелац село Лопаш 110 10-70 

 

Табела 5. : Приказ рада стрелаца РЦ „Ужице“ у 2018. 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 
4 - - 

5 

5 

047 Мршељи 
Лубинић Предраг 

Лубинић Далиборка 
32 2 1 

4 

4 
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048 

 

Горња  

Добриња 

Чарапић Илија 

Чарапић Милка 
2 - - 

5 

5 

049 Душковци 
Филиповић Братислав 

Филиповић Радован 
2 - - 

5 

5 

050 
Тометино  

Поље 

Васовић Милија 

Васовић Радивоје 
11 - 1 

5 

5 

0 51 Љутице 
Марић Горан 

Марић Милољуб 
6   

5 

5 

052 Јежевица 
Јованић Љубиша  

Јованић Милијан 
 - 1 

4 

4 

053 Каленићи 
Вистаћ Радојко 

Вистаћ Јованка 
14 1 - 

3 

3 

054 
Доња  

Добриња 

Јовичић Душко 

Марковић Дарко 
1 -  

5 

5 

055 Врањани 
Лазаревић Миливоје  

Краљевић Владан 
2 - - 

5   

5 

056 Висибаба 

Андан Мићо(15.4.-

19.6.2018) 

Андан Душица 

Бранка 

Танасковић(20.06-

15.10.2018) 

 

27 -  

5 

5 

 

5 

058 Годовик 
Јевђовић Марко 

Јевђовић Милета 
9 1 - 

3 

3 

0 59 Горобиље 

Зечевић Милан 

Јаковљевић Војислав 
15  1 

4 

4 

060 Бакионица 
Шујдовић Вук 

Шујдовић Жико 
4 - 

 

1 

4 

4 
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061 Табановићи 
Петровић Благоје 

Павловић Коста 
13 - - 

5 

5 

062 
Средња  

Добриња 

Ковачевић Милан 

Ковачевић Мирко 
2 -  

5 

5 

143 Душковци 2 
Цицовић Сретен 

Цицовић Златија 
6 - - 

5 

5 

 

 

Поплаве  - На територији Општине, у току јуна и јула 2018.године, догодиле су  се елемнтарне 

непогоде праћена обилним падавинама,олујним ветром и ударима грома, које су захватиле 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 некатегорисаних, категорисаних и атарских-

макадамских путева у укупној дужини од 322000 метара. 

 Велики број домаћинстава претрпео је штету на објектима, укупно је оштећено око 12 

стамбених и око 25 економских објеката. Штете су причињене и на пољопривредном земљишту. 

.Прелиминарно штета је процењена на око 203.000.000. динара и то по следећим ставкама: 

 инфраструктура 82.000.000 дин.. 

 Стамбени и економски објекти 5.000.000 дин. 

 Мостови 40.000.000,00 дин. 

 Пољопривреда: 76.000.000,00 дин. 

 

 Техничко технолошких несрећа - Укупан број интервенција ВСЈ износио је 111.Од укупног 

броја интервенција, 88 интервенције је било због пожара , 7 техничке интервенције у саобраћају,8 

техничких интервенција, 8 црпљења воде и једна лажна дојава. 

 

Пожари, експлозије и хаварије - Од укупног броја интервенција, 88 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  43 на грађевинским објектима , 36 пожара на отвореном 

простору или шумских пожара и 9 пожара на саобраћајним средствима. 

У интервенцијама од пожара учествовала је ВСЈ са 242 ватрогасаца-спасиоца и 122 

ватрогасна возила. 

Укупна површина захваћена пожаром на отвореном простору износила је 12,170 ари, а 

спашена површина износи 690 ари. 

Укупна површина захваћена пожаром на објектима износи 2.050 м2, а спашена површина 

износи 1.230м2. 

У току интервенција било је повређених 7 цивилних лица, 3 погинула и 2 спашена лица. 

У току извештајне године није било пожара ширих размера, као ни хаварија. 

Такође није било ни техничко-технолошких удеса. 
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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 2 редовне седнице.  

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 3 

закључака. 

Због елементарних непогода у току јуна и јула 2018.године,  као и због завођења ванредне 

ситуације ( проглашена дана 13.06.2018.године, укинута дана 31.08.2018.године) одржано је 4 

ванредних седница на којима је донето 9 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.-15.10.2018. 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 Заводу за заштиту здравља Ужице за дезинфекцију објеката услед непогода 

од дана 13.07.2018.године. 

 

 

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. 
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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. 

 

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 и 

јулу 2018. 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. 
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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 

 

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 смањењу ризика о катстрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.87/2018), 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 2018. 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. 
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На основу изнетог у Извештају о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине 

Пожега у 2018. 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 

2018. годину. 

 

 

01 Број: 020-44- 9/19 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 
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ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

Образложење 

 

 На основу члана 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.87/2018), 

прописано је да општински штаб за ванредне ситуације израђује предлог 

годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду, и да подноси 

Скупштини општине на усвајање предлог годишњег плана рада и 

годишњег извештаја о раду. 

 У складу са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, 

бр.87/2018), општински штаб за ванредне ситуације општине Пожега је 

на седници Штаба дана 26.02.2019.године разматрао предлог годишњег 

плана рада за 2019.годину као и извештај о раду за 2018.годину, и 

донео Одлуку о усвајању годишњег плана рада за 2019.годину као и 

извештај о раду за 2018.годину штаба за ванредне ситуације општине 

Пожега. 

 На основу наведеног потребно је на првој следећој седници 

општинског већа донети Закључак о усвајању годишњег плана рада за 

2019.годину као и извештаја о раду за 2018.годину, и предложити 

Скупштини општине да исте усвоји. 

КОМАНДАНТ ШТАБА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
др Милан Божић 
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ОПШТИНА ПОЖЕГА 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                                     ПРЕДЛОГ 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА  

ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖЕГА, фебруар 2019.године 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), а у 

вези са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („ Сл.гласник РС“, бр.87/2018),  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 113. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“,бр. 1/19), 

Скупштина општине Пожега на седници одржаној ___________ 2019.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 2019. 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 смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“, бр.87/2018); 

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; 
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3. Непосредно праћења стања угрожености од елементарних непогода и других несрећа и 

активирање Штаба и других органа, правних лица и јединица; 

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 2019. годину 

Нацрт припрема: Локална самоуправа. 

Рок: јануар-март 2019. 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  2019.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  2019. 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  2019. 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 2019 . године. 

 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о образовању и попуни јединица опште намене у 

насељеним местима општине Пожега 

Материјал припрема: Локална самоуправа. 

Рок: током 2019. 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 2019. 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 2019. години 

Материјал припрема: Локална самоуправа. 

Рок:  фебруар-март 2019. 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 2019. 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  2019. године. 

 

4. Разматрања и усвајање Извештаја са предлогом  превентивних и оперативних мера 

заштите од суше 

Материјал припрема: Локална самоуправа. 

             Рок:  април-мај  2019. 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  2019. године. 

 

6. Разматрње и усвајање Извештаја о функционисању система одбране од града на 

територији Радарског центра „Ужице“ за период 15.04. – 15.10. 2019. године са посебним освртом 

на рад противградне службе на територији општине Пожега  

Материјал припрема: Радарски центар „Ужице“. 

Рок:  октобар-новембар   2019. године. 

 

7. Разматрање и усвајање Информације о стању припремљености служби од јавног 

интереса у зимској сезони 2019/2020 на територији општине Пожега. 

Материјал припрема: Локална самоуправа. 

Рок: октобар-новембар 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. године. 

 

3. Опремање телекомуникационом, информатичком и другом опремом Штаба, других органа и 

тела 

Носилац активности: Општинска управа. 

Рок. Током 2019. 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 2018.години  

Предлог Годишњег извештаја о раду припрема: Општински штаб за ванредне ситуације. 

Рок: јануар-фебруар  2019. године. 

 

2. Разматрање и  утврђивање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације  општине Пожега за 2019 годину 

Предлог Годишњег плана рада припрема: Општински штаб за ванредне ситуације. 

Рок:  јануар-фебруар  2019.године. 
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  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 2019. 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 2019. 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 2019. 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  2019. 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 2019. 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. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

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: 020-44-8 /19 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 
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ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

Образложење 

 

 На основу члана 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.87/2018), 

прописано је да општински штаб за ванредне ситуације израђује предлог 

годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду, и да подноси 

Скупштини општине на усвајање предлог годишњег плана рада и 

годишњег извештаја о раду. 

 У складу са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, 

бр.87/2018), општински штаб за ванредне ситуације општине Пожега је 

на седници Штаба дана 26.02.2019.године разматрао предлог годишњег 

плана рада за 2019.годину као и извештај о раду за 2018.годину, и 

донео Одлуку о усвајању годишњег плана рада за 2019.годину као и 

извештај о раду за 2018.годину штаба за ванредне ситуације општине 

Пожега. 

 На основу наведеног потребно је на првој следећој седници 

општинског већа донети Закључак о усвајању годишњег плана рада за 

2019.годину као и извештаја о раду за 2018.годину, и предложити 

Скупштини општине да исте усвоји. 

КОМАНДАНТ ШТАБА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
др Милан Божић 
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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 2019.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 2019.годину који је утврдила Комисија за 
израду програма, сагласност је дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Управа за пољопривредно земљиште број 320-11-2018/2019-14 од дана 07.03.2019.године. 

 Након усвајања Програма расписаће се оглас за давање у закуп пољопривредног 
земљишта. 

 

Предлагач-Општинско веће 

Председник општинског већа 

Председник општине 

др Милан Божић 



На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 

80/2017), и члана 38. и 113. Стаута општине Пожега („Сл.лист 

општине Пожега“, бр.1/19), а на основу претходне сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Рапублике 

Србије број 320-11-2018/2019-14 од дана 07.03.2019.године, 

Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 

____________2019.године, донела је 
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ПОЖЕГА, март 2019.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 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-континенталне 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 река, 
Ђетиња, Скрапеж и нешто мање реке као што су Велики Рзав, 

Лужница, Каменица и Добрињска река. Највећи део територије по 
питању земљишта чине алувијум. Псеудоглеј и смоница, док је смеђе 

рудо земљиште на кречњаку заступљено у планиснком 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 земљишта је у 

ливадама и пашњацима око 53%, оранице и баште се користе у 

проценту 31%, а под воћњацима 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 Одлику о расисивању јавног Огласа о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у држљвној својини за 2018.годину 

није било заинтересованих лица а самим тим ни пријава. 
 Такође, за остваривање права пречек закупа није било пријава. 

 За оставривање права за коришћење без плаћања накнаде у 
2018.години захтев је поднела Пољопривредна школа са домом 

ученика  „Љубо Мићић“ из Пожеге. 



 

  



1 2 3 4 7 8 9

Р.бр. КО ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ВИНОГРА

Д

ПАШЊАК РИБЊ

АЦИ, 

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШ1 Лопаш 1.7304 0 1.6064 0 3.93 0 0 4.7498 4.7498 8.6798

2 Пилатовићи 1.0398 0 1.202 0 2.2579 0.4525 0 0 0.4525 2.7104

3 Прилипац 0.4242 0 0 0 0.494 0.5512 0 0 0.5512 1.0452

4 Бакионица 2.3142 0 0.7524 0 3.0824 1.154 0 0 1.154 4.2364

5 Велика Јежевица 0.1766 0 0.2775 0 1.0652 0.0797 0 0.8391 0.9188 1.984

6 Висибаба 15.8928 0 6.4756 0 25.2539 4.5558 0 0.1367 4.6925 29.9464

7 Врањани 0.0741 0 0 0 0.951 0.6385 0 0.4767 1.1152 2.0662

8 Глумач 6.8347 0 1.0298 0 8.3445 1.3746 0 3.9164 5.291 13.6355

9 Годовик 0.3781 0 4.835 0 6.5445 1.5033 0 1.3413 2.8446 9.3891

10 Горња Добриња 1.5606 0 0.4625 0 3.1064 2.0065 0 0 2.0065 5.1129

11 Горобиље 2.3621 0 0.6083 0 6.5422 1.3633 0 3.6817 5.045 11.5872

12 Гугаљ 0.0329 0 0.0404 0 0.7401 0.9432 0 1.7646 2.7078 3.4479

13 Доња Добриња 1.3397 0 0.617 0 7.0494 1.5346 0 0.1325 1.6671 8.7165

14 Дражиновићи 4.5569 0 0.6337 0 8.7627 0.8885 0 0 0.8885 9.6512

15 Душковци 1.1077 0 0.6809 0 2.7795 6.4243 0 0 6.4243 9.2038

16 Засеље 3.3703 0 4.0998 0 7.6517 11.3255 0 0.719 12.0445 19.6962

17 Здравчићи 0.7513 0 0 0 2.6814 3.1303 0 0.1407 3.271 5.9524

18 Јелен До 0.5 0 0.1198 0 1.5798 0.8055 0 0 0.8055 2.3853

19 Каленићи 0.3539 0 0 0 0.6713 4.6045 0 1.7251 6.3296 7.0009

20 Лорет 1.0077 0 0.275 0 1.2827 0.048 0 0.0021 0.0501 1.3328

21 Љутице 1.098 0 0.1162 0 10.2318 9.0213 0 0 9.0213 19.2531

22 Мађер 5.5768 0 3.5234 0 14.998 1.1342 0 0 1.1342 16.1322

23 Мала Јежевица 0.0623 0 0 0 2.3467 0.3429 0 0.0257 0.3686 2.7153

24 Милићево Село 2.6566 0 3.847 0 7.2623 2.8723 0 0.1265 2.9988 10.2611

25 Мршељи 0.2442 0 0.3858 0 0.8432 8.0202 0 0.0006 8.0208 8.864

26 Отањ 0.0943 0 0.0494 0 0.1437 0.1209 0 0.3682 0.4891 0.6328

Укупно:

5

ЛИВАДА

табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по 

катастарским општинама и културама
обрадиво обрадиво Total остало остало Total

0.6668

0.5932

0.0161

0.0698

0.0158

0.6111

2.8855

0.8769

0.48

1.3314

1.0833

3.5718

0.7587

5.0927

3.5721

0.9909

0.1816

1.9301

0.96

0.3174

0

9.0176

5.8978

2.2844

0.2132

0



27 Папратиште 0.884 0 0 0 1.2752 7.0467 0 0.0047 7.0514 8.3266

28 Пожега 94.4147 0 6.4367 0 138.4433 9.1276 0 0.5733 9.7009 148.1442

29 Пријановићи 0.5646 0 1.8858 0 2.4504 0.1782 0 3.4142 3.5924 6.0428

30 Радовци 0.1864 0 0 0 0.1864 0.0618 0 0.0515 0.1133 0.2997

31 Расна 1.5412 0 0.5579 0 2.6452 0.5004 0 0 0.5004 3.1456

32 Речице 0 0 0 0 0.1268 0.6955 0 0.0121 0.7076 0.8344

33 Роге 18.2634 0 5.8878 0 34.1971 4.7613 0 1.388 6.1493 40.3464

34 Рупељево 0.2097 0 0 0 0.8862 5.9407 0 0.4937 6.4344 7.3206

35 Сврачково 7.5723 0 3.8251 0 15.9775 13.3687 0 60.0913 73.46 89.4375

36 Средња Добриња 1.2298 0 0.1956 0 1.4592 3.0809 0 0 3.0809 4.5401

37 Табановићи 0.0972 0 0 0 0.8051 0.106 0 0.1124 0.2184 1.0235

38 Тврдићи 0.2316 0 0.1422 0 0.3738 0.6216 0 0.2284 0.85 1.2238

39 Тометино Поље 0 0 0 0 7.304 979.9686 0 0.0945 980.0631 987.3671

40 Тучково 0.3093 0 0.2129 0 0.67 9.2097 0 34.515 43.7247 44.3947

41 Узићи 0.2119 0 0.1407 0 0.5111 0.1544 0 0 0.1544 0.6655

42 Честобродица 0.3101 0 0 0 0.3101 0.8106 0 1.514 2.3246 2.6347

181.5664 0 50.9226 0 338.2177 1100.5283 0 122.6398 1223.1681 1561.3858

0.0338

0.3912

37.5919

0

0

0.5461

0.1268

10.0459

0.6765

4.5801

Укупно: 105.7287

0.7079

0

7.304

0.1478

0.1585

0



1 2 3 5 7 8 9

Р.бр. КО Облик својине ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ЛИВАДА ПАШЊА

К

РИБЊ

АЦИ, 

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШДржавна РС 1.7304 0 1.6064 0.4721 3.8089 0 0 4.7498 4.7498 8.5587

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0.1211 0.1211 0 0 0 0 0.1211

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 250.8105 0 119.3982 135.0046 505.2197 50.2167 0 340.9456 391.1623 896.382

252.5409 0 121.0046 135.5978 509.1497 50.2167 0 345.6954 395.9121 905.0618

Државна РС 1.0398 0 1.202 0.0161 2.2579 0.4525 0 0 0.4525 2.7104

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 250.7861 0 148.7311 159.6427 559.1599 64.4116 0 330.7372 395.1488 954.3087

251.8259 0 149.9331 159.6588 561.4178 64.8641 0 330.7372 395.6013 957.0191

Државна РС 0.4242 0 0 0.0615 0.4857 0.5512 0 0 0.5512 1.0369

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0.0083 0.0083 0 0 0 0 0.0083

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 94.4612 0 39.6531 24.9471 159.0614 26.0099 0 123.8998 149.9097 308.9711

0

0.0064

табела 2. Прегелд површина пољопривредног земљишта по облицима 

својине по КО
обрадиво обрадиво Total остало

1 Лопаш 0

0

остало Total Укупно:

4

ВИНОГР

АД

3 Прилипац 0

0

0

0

Лопаш Total 0.0064

2 Пилатовићи 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Пилатовићи Total 0



94.8854 0 39.6531 25.0169 159.5554 26.5611 0 123.8998 150.4609 310.0163

Државна РС 2.3136 0 0.7524 0 3.066 1.1004 0 0 1.1004 4.1664

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0.0006 0 0 0.0158 0.0164 0.0536 0 0 0.0536 0.07

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 102.6216 0 61.1705 90.9956 254.7877 72.7954 0 280.4857 353.2811 608.0688

104.9358 0 61.9229 91.0114 257.8701 73.9494 0 280.4857 354.4351 612.3052

Државна РС 0.1766 0 0.2775 0.6111 1.0652 0.0797 0 0.8391 0.9188 1.984

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 245.5188 0 101.1548 119.2194 465.893 30.9348 0 72.9247 103.8595 569.7525

245.6954 0 101.4323 119.8305 466.9582 31.0145 0 73.7638 104.7783 571.7365

Државна РС 15.8928 0 6.4756 2.8855 25.2539 4.5558 0 0.1367 4.6925 29.9464

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 256.7534 0 113.1619 246.4532 616.3685 70.1027 0 190.852 260.9547 877.3232

272.6462 0 119.6375 249.3387 641.6224 74.6585 0 190.9887 265.6472 907.2696

Државна РС 0.0741 0 0 0.8769 0.951 0.6385 0 0.4767 1.1152 2.0662

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

0

0

Прилипац Total 0

6 Висибаба 0

0

0

0

Висибаба Total

5 Велика 

Јежевица
0

0

0

0

0

0

0

0

4 Бакионица 0

0

0

0

0

0

Бакионица Total 0

0

0

0

0

0

Велика Јежевица Total 0

7 Врањани 0

0



Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 218 0 45.9851 149.7295 413.7146 48.2508 0 112.2981 160.5489 574.2635

218.0741 0 45.9851 150.6064 414.6656 48.8893 0 112.7748 161.6641 576.3297

Државна РС 6.8347 0 1.0298 0.48 8.3445 1.3746 0 3.9164 5.291 13.6355

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 384.1713 0 106.0391 76.6924 566.9028 59.5442 0 326.6438 386.188 953.0908

391.006 0 107.0689 77.1724 575.2473 60.9188 0 330.5602 391.479 966.7263

Државна РС 0.3781 0 4.835 1.3314 6.5445 1.5033 0 1.3413 2.8446 9.3891

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 154.575 0 118.4062 129.0821 402.0633 86.7614 0 147.6293 234.3907 636.454

154.9531 0 123.2412 130.4135 408.6078 88.2647 0 148.9706 237.2353 645.8431

Државна РС 1.5606 0 0 1.0833 2.6439 2.0065 0 0 2.0065 4.6504

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

9 Годовик 0

0

0

0

8 Глумач 0

0

0

0

0

0

7 Врањани

0

0

0

0

Врањани Total 0

0

0

0

0

Годовик Total 0

0

0

Глумач Total 0

10 Горња 

Добриња
0

0

0

0

0



Јавна својина 0 0 0.4625 0 0.4625 0 0 0 0 0.4625

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 321.1255 0 161.4905 192.4316 675.0476 206.3186 0 395.6663 601.9849 1277.0325

322.6861 0 161.953 193.5149 678.154 208.3251 0 395.6663 603.9914 1282.1454

Државна РС 2.3621 0 0.6083 3.5718 6.5422 1.3633 0 3.6817 5.045 11.5872

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 516.1936 0 87.5009 420.8213 1024.5158 124.253 0 168.9907 293.2437 1317.7595

518.5557 0 88.1092 424.3931 1031.058 125.6163 0 172.6724 298.2887 1329.3467

Државна РС 0.0329 0 0.0404 0.6668 0.7401 0.9432 0 1.7646 2.7078 3.4479

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 135.2292 0 79.0259 54.3812 268.6363 76.427 0 298.5042 374.9312 643.5675

135.2621 0 79.0663 55.048 269.3764 77.3702 0 300.2688 377.639 647.0154

Државна РС 1.3397 0 0.617 5.0927 7.0494 1.5346 0 0.1325 1.6671 8.7165

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 429.0282 0 143.7431 140.9292 713.7005 117.5922 0 421.7567 539.3489 1253.0494

0

0

12 Гугаљ 0

0

0

0

Гугаљ Total

11 Горобиље 0

0

0

0

0

0

0

0

10 Горња 

Добриња

0

Горња Добриња Total 0

0

0

0

0

0

0

0

Горобиље Total 0

13 Доња 

Добриња
0

0

0

0

0

0



430.3679 0 144.3601 146.0219 720.7499 119.1268 0 421.8892 541.016 1261.7659

Државна РС 4.5569 0 0.6337 3.5721 8.7627 0.8885 0 0 0.8885 9.6512

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 226.7317 0 91.5014 124.5067 442.7398 41.777 0 238.1739 279.9509 722.6907

231.2886 0 92.1351 128.0788 451.5025 42.6655 0 238.1739 280.8394 732.3419

Државна РС 1.1077 0 0.6809 0.9909 2.7795 6.4243 0 0 6.4243 9.2038

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 214.7825 0 137.9497 191.5169 544.2491 103.066 0 330.7308 433.7968 978.0459

215.8902 0 138.6306 192.5078 547.0286 109.4903 0 330.7308 440.2211 987.2497

Државна РС 3.3703 0 4.0998 0.1816 7.6517 11.3255 0 0.719 12.0445 19.6962

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 322.1779 0 119.428 76.3457 517.9516 125.5477 0 400.6121 526.1598 1044.1114

325.5482 0 123.5278 76.5273 525.6033 136.8732 0 401.3311 538.2043 1063.8076

Државна РС 0.7513 0 0 1.9301 2.6814 3.029 0 0.1407 3.1697 5.8511

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Душковци 0

0

0

0

14 Дражиновић

и
0

0

0

0

0

0

13

Доња Добриња Total 0

0

0

0

0

0

0

Душковци Total 0

0

0

Дражиновићи Total 0

17 Здравчићи 0

0

16 Засеље 0

0

0

0

0

0

Засеље Total 0



Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0.1013 0 0 0.1013 0.1013

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 265.6265 0 91.4951 168.3327 525.4543 53.1505 0 359.2167 412.3672 937.8215

266.3778 0 91.4951 170.2628 528.1357 56.2808 0 359.3574 415.6382 943.7739

Државна РС 0.5 0 0.1198 0.96 1.5798 0.8055 0 0 0.8055 2.3853

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 29.9611 0 12.5277 22.4599 64.9487 22.7877 0 133.3282 156.1159 221.0646

30.4611 0 12.6475 23.4199 66.5285 23.5932 0 133.3282 156.9214 223.4499

Државна РС 0.3539 0 0 0.3174 0.6713 4.6045 0 1.7251 6.3296 7.0009

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 167.1453 0 86.8141 84.1009 338.0603 59.1665 0 281.2468 340.4133 678.4736

167.4992 0 86.8141 84.4183 338.7316 63.771 0 282.9719 346.7429 685.4745

Државна РС 1.0077 0 0.275 0 1.2827 0.048 0 0.0021 0.0501 1.3328

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Јелен До 0

0

0

0

Јелен До Total

17 Здравчићи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Здравчићи Total 0

20 Лорет 0

0

0

0

0

19 Каленићи 0

0

0

0

0

0

Каленићи Total 0



Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 230.0659 0 103.1841 172.1032 505.3532 175.2093 0 539.2039 714.4132 1219.7664

231.0736 0 103.4591 172.1032 506.6359 175.2573 0 539.206 714.4633 1221.0992

Државна РС 1.098 0 0.1162 9.0176 10.2318 9.0213 0 0 9.0213 19.2531

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 190.6685 0 135.6717 497.8321 824.1723 512.9445 0 366.5601 879.5046 1703.6769

191.7665 0 135.7879 506.8497 834.4041 521.9658 0 366.5601 888.5259 1722.93

Државна РС 5.5768 0 3.5234 5.8978 14.998 1.1342 0 0 1.1342 16.1322

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 174.1126 0 33.971 74.6145 282.6981 25.4565 0 107.8455 133.302 416.0001

179.6894 0 37.4944 80.5123 297.6961 26.5907 0 107.8455 134.4362 432.1323

Државна РС 0.0623 0 0 2.2844 2.3467 0.3429 0 0.0257 0.3686 2.7153

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 226.4818 0 97.8263 102.9177 427.2258 62.7948 0 202.5297 265.3245 692.5503

21 Љутице 0

0

0

0

20 Лорет

0

0

0

0

0

0

0

Љутице Total 0

0

0

Лорет Total 0

23 Мала 

Јежевица
0

0

0

0

0

0

0

0

22 Мађер 0

0

0

0

0

0

Мађер Total 0



226.5441 0 97.8263 105.2021 429.5725 63.1377 0 202.5554 265.6931 695.2656

Државна РС 2.6566 0 3.847 0.7587 7.2623 2.8723 0 0.1265 2.9988 10.2611

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 287.7334 0 145.7898 263.7991 697.3223 149.2834 0 290.4295 439.7129 1137.0352

290.39 0 149.6368 264.5578 704.5846 152.1557 0 290.556 442.7117 1147.2963

Државна РС 0.2442 0 0.3858 0.2132 0.8432 8.0202 0 0.0006 8.0208 8.864

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 95.1172 0 72.26 189.3694 356.7466 284.9063 0 381.6584 666.5647 1023.3113

95.3614 0 72.6458 189.5826 357.5898 292.9265 0 381.659 674.5855 1032.1753

Државна РС 0.0943 0 0.0494 0 0.1437 0.1209 0 0.3682 0.4891 0.6328

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 162.1962 0 64.3177 32.2731 258.787 44.7984 0 251.2294 296.0278 554.8148

162.2905 0 64.3671 32.2731 258.9307 44.9193 0 251.5976 296.5169 555.4476

Државна РС 0.884 0 0 0.3912 1.2752 7.0467 0 0.0047 7.0514 8.3266

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Милићево 

Село
0

0

0

0

Милићево Село Total

23

0

0

0

0

0

0

0

Мала Јежевица Total 0

27 Папратиште 0

0

26 Отањ 0

0

0

0

0

0

25 Мршељи 0

0

0

0

0

0

Мршељи Total 0

0

0

Отањ Total 0



Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 181.2858 0 115.0836 128.7264 425.0958 147.8523 0 487.2029 635.0552 1060.151

182.1698 0 115.0836 129.1176 426.371 154.899 0 487.2076 642.1066 1068.4776

Државна РС 92.7936 0 6.4367 37.5919 136.8222 9.1276 0 0.5733 9.7009 146.5231

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 1.6211 0 0 0 1.6211 0 0 0 0 1.6211

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 373.3724 0 22.1296 180.7954 576.2974 21.8234 0 120.456 142.2794 718.5768

467.7871 0 28.5663 218.3873 714.7407 30.951 0 121.0293 151.9803 866.721

Државна РС 0.5646 0 1.8858 0 2.4504 0.1782 0 3.4142 3.5924 6.0428

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 141.6017 0 65.0618 77.3978 284.0613 79.571 0 306.8545 386.4255 670.4868

142.1663 0 66.9476 77.3978 286.5117 79.7492 0 310.2687 390.0179 676.5296

Државна РС 0.1864 0 0 0 0.1864 0.0618 0 0.0515 0.1133 0.2997

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Папратиште

0

0

0

0

0

0

0

0

Папратиште Total 0

30 Радовци 0

0

0

0

29 Пријановић

и
0

0

0

0

0

0

0

0

28 Пожега 0

0

0

0

0

0

Пожега Total 0

0

Пријановићи Total 0



Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 146.5379 0 68.0883 113.7878 328.414 27.0231 0 164.4637 191.4868 519.9008

146.7243 0 68.0883 113.7878 328.6004 27.0849 0 164.5152 191.6001 520.2005

Државна РС 0.5233 0 0.5579 0.5461 1.6273 0.5004 0 0 0.5004 2.1277

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 1.0179 0 0 0 1.0179 0 0 0 0 1.0179

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 198.188 0 59.6319 129.2961 387.116 52.3323 0 115.8711 168.2034 555.3194

199.7292 0 60.1898 129.8422 389.7612 52.8327 0 115.8711 168.7038 558.465

Државна РС 0 0 0 0.1268 0.1268 0.6955 0 0.0121 0.7076 0.8344

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 158.9671 0 111.0322 95.3211 365.3204 75.3805 0 218.4122 293.7927 659.1131

158.9671 0 111.0322 95.4479 365.4472 76.076 0 218.4243 294.5003 659.9475

Државна РС 18.2634 0 5.8878 10.0459 34.1971 4.7613 0 1.388 6.1493 40.3464

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 266.0127 0 165.4221 152.7704 584.2052 168.7295 0 446.9408 615.6703 1199.8755

30 Радовци

Радовци Total

0

0

0

0

0

0

33 Роге 0

0

0

0

32 Речице 0

0

0

0

0

0

31 Расна 0

0

0

0

0

0

Расна Total 0

0

0

0

0

0

0

Речице Total 0



284.2761 0 171.3099 162.8163 618.4023 173.4908 0 448.3288 621.8196 1240.2219

Државна РС 0.1905 0 0 0.651 0.8415 5.9407 0 0.4937 6.4344 7.2759

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0.0192 0 0 0.0255 0.0447 0 0 0 0 0.0447

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 236.8329 0 140.395 128.5553 505.7832 110.4146 0 419.3823 529.7969 1035.5801

237.0426 0 140.395 129.2318 506.6694 116.3553 0 419.876 536.2313 1042.9007

Државна РС 7.5723 0 3.8251 4.5801 15.9775 13.3687 0 60.0913 73.46 89.4375

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 160.634 0 80.8933 77.5458 319.0731 117.0264 0 397.2281 514.2545 833.3276

168.2063 0 84.7184 82.1259 335.0506 130.3951 0 457.3194 587.7145 922.7651

Државна РС 1.2298 0 0.1956 0.0338 1.4592 3.0809 0 0 3.0809 4.5401

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 278.6163 0 145.3235 78.7748 502.7146 81.2437 0 196.8879 278.1316 780.8462

279.8461 0 145.5191 78.8086 504.1738 84.3246 0 196.8879 281.2125 785.3863

Државна РС 0.0972 0 0 0.7079 0.8051 0.106 0 0.1124 0.2184 1.0235

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

0

0

Роге Total 0

36 Средња 

Добриња
0

0

0

0

Средња Добриња Total

0

0

35 Сврачково 0

0

0

0

0

0

34 Рупељево 0

0

0

0

0

Рупељево Total 0

0

0

0

Сврачково Total 0

0

0

0

37 Табановићи 0

0



Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 106.9301 0 35.0542 84.3685 226.3528 78.6325 0 151.1173 229.7498 456.1026

107.0273 0 35.0542 85.0764 227.1579 78.7385 0 151.2297 229.9682 457.1261

Државна РС 0.2316 0 0.1422 0 0.3738 0.6216 0 0.2284 0.85 1.2238

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 193.0335 0 46.594 131.7959 371.4234 53.953 0 191.5742 245.5272 616.9506

193.2651 0 46.7362 131.7959 371.7972 54.5746 0 191.8026 246.3772 618.1744

Државна РС 0 0 0 7.304 7.304 979.9686 0 0.0945 980.0631 987.3671

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 79.9662 0 65.6017 737.7325 883.3004 2019.259 0 558.7677 2578.0264 3461.3268

79.9662 0 65.6017 745.0365 890.6044 2999.227 0 558.8622 3558.0895 4448.6939

Државна РС 0.3093 0 0.2129 0.1478 0.67 9.2097 0 34.515 43.7247 44.3947

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Тометино 

Поље
0

0

0

0

0

0

Тометино Поље Total 0

0

0

38 Тврдићи 0

0

0

0

0

0

37 Табановићи

0

0

0

0

Табановићи Total 0

0

0

Тврдићи Total 0

0

0

40 Тучково 0

0

0

0

0



Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 41.7881 0 38.9181 39.3773 120.0835 53.3307 0 237.8984 291.2291 411.3126

42.0974 0 39.131 39.5251 120.7535 62.5404 0 272.4134 334.9538 455.7073

Државна РС 0.2119 0 0.1407 0.1585 0.5111 0.1544 0 0 0.1544 0.6655

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 106.7273 0 60.9701 69.7691 237.4665 58.2373 0 152.0893 210.3266 447.7931

106.9392 0 61.1108 69.9276 237.9776 58.3917 0 152.0893 210.481 448.4586

Државна РС 0.3101 0 0 0 0.3101 0.8106 0 1.514 2.3246 2.6347

Државна Србија 

и Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 180.616 0 68.467 63.2226 312.3056 62.9668 0 401.7355 464.7023 777.0079

180.9261 0 68.467 63.2226 312.6157 63.7774 0 403.2495 467.0269 779.6426

8984.7514 0 3857.786 6335.4673 19178.0111 7002.811 0 11783.621 18786.4318 37964.443

0

0

Тучково Total 0

0

0

0

0

0

0

40 Тучково

0

0

0

Укупно: 0.0064

0

0

0

0

Честобродица Total 0

Узићи Total 0

42 Честоброди

ца

0

0

0

0

41 Узићи



Култура 1 2 3 4 5 7 8

ВОЋЊАК 1.2612 1.2869 21.5097 7.0115 8.7345 50.9226

ЛИВАДА 3.0507 20.6812 7.5403 16.8568 24.6484 16.1276 7.7779 105.7287

ЊИВА 26.0953 60.8157 11.8022 19.4622 23.4505 18.2734 4.0723 181.5664

ПАШЊАК 2.3054 1.3442 1.7585 6.8606 16.1567 104.7423 942.255 1100.5283

Укупно: 32.7126 84.128 42.6107 50.1911 72.9901 139.1433 954.1052 1438.746

25.1056

62.865

табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и 

културама

пољопривредно земљиште у ха Укупно:

класа

6

11.1188

9.0458

17.5948



ТАБЕЛА 4: Одводњавање

изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха

ТАБЕЛА 5: Наводњавање

широкозахватне 

машине у ха

тифони у ха кап по кап 

(миниорошавање)у ха

кишна крила у ха остало у ха

ТАБЕЛА 6:

физичке 

мелиорације у ха

хемијске 

мелиорације у ха

биолошке мелиорације 

у ха

мелиорације ливада 

и пашњака у ха

остало у ха

Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

УКУПНО у ха

каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха

у функцији у ха

УКУПНО у ха



План прихода сопственог учешћа

Извор средстава Износ

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 200.000.00

Буџетом ЈЛС -средства опредељена за мере и активности из области  заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта

3.000.000.00

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 250.000.00

3.450.000.00Укупно



11.000.000.00

уређење атарских путева Дужина у км - 10.00 11.000.000.00 3.450.000.00 31 7.550.000.00 69

11.000.000.00

План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта

Намене улагања Једница мере Предрачунска 

вредност улагања

Сопствено учешће Други извори

дин % дин %

1 Уређење пољопривредног земљишта 3.450.000.00 7.550.000.00

Укупно (1+2+3) 3.450.000.00 7.550.000.00



Закупац Катастарска општина Шифра јавног надметања Површина Total

24 6,3624

25 1,5331

26 0,8955

27 11,8197

28 4,5558

29 1,3809

30 0,7234

374 0,0166

375 0,5073

376 0,3339

377 0,3584

378 0,1187

379 0,1291

380 0,0440

381 0,2356

382 0,1519

383 0,6055

384 2,8755

385 0,0906

386 0,3190

387 0,3372

388 0,2864

389 0,1732

390 0,0482

391 0,5577

Предложени бројеви јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде

Пољопривредна школа са домом ученика 

Љубо Мићић

Висибаба

Пожега



392 0,0066

393 0,0023

394 12,1003

395 0,3646

396 0,8144

397 1,0675

398 0,3210

399 0,0605

400 0,2808

401 1,0561

402 0,1306

403 0,0114

404 0,3264

405 0,0704

407 0,0224

408 0,0946

51,1895

Пољопривредна школа са домом ученика 

Љубо Мићић

Пожега

Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић Total



Шифра ЈН Кат. општина Потес
Лист 

непокрет.
Број парцеле Култура и класа Фактичко стање Сувласник Боја

Напомен

а
Основ закупа Површина Total

1 Лопаш НАД 

РЕКОМ

178 1008/2 ливада 3 ливада Закуп 0,0598

0,0598

2 Лопаш БАТОЦА 124 874 њива 3 њива Закуп 0,5974

0,5974

3 Лопаш БАДАЊ 178 1486/3 њива 4 њива Закуп 0,1938

0,1938

4 Лопаш БАТОЦА 178 1037/3 њива 5 њива Закуп 0,1826

0,1826

5 Лопаш БАТОЦА 178 1042 воћњак 3 воћњак Закуп 0,1417

0,1417

6 Лопаш БАДАЊ 178 1115/1 ливада 5 ливада Закуп 0,3911

6 Лопаш БАДАЊ 178 1115/1 остало вештачки 

створено 

ливада Закуп 0,0224

0,4135

7 Лопаш БАДАЊ 178 1116/2 воћњак 3 воћњак Закуп 0,3328

7 Лопаш БАДАЊ 178 1116/2 остало вештачки 

створено 

воћњак Закуп 0,0101

0,3429

8 Лопаш БАДАЊ 178 1115/2 њива 4 њива Закуп 0,2436

8 Лопаш БАДАЊ 178 1115/2 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0130

0,2566

9 Лопаш БАДАЊ 698 1853/1 ливада 3 ливада Закуп 0,0075

0,0075

10 Лопаш БАДАЊ 697 1854/1 ливада 3 ливада Закуп 0,1136

0,1136

11 Пилатовићи ГОРЊЕ 

ПОЉЕ

239 1189 њива 3 њива Закуп 0,4342

0,4342

12 Пилатовићи ГОРЊЕ 

ПОЉЕ

239 1153 њива 3 њива Закуп 0,1602

0,1602

13 Пилатовићи ДОЊЕ 

ПОЉЕ

776 162 пашњак 1 пашњак Закуп 0,0240

Преглед груписаних јавних надметања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



0,0240

14 Бакионица ВИНОГРА

ДИНЕ

1757 261 њива 6 њива Закуп 0,8273

0,8273

15 Бакионица ВИНОГРА

ДИНЕ

1758 263/2 њива 6 њива Закуп 0,4091

0,4091

16 Бакионица ВИНОГРА

ДИНЕ

1760 263/1 воћњак 3 воћњак Закуп 0,3326

0,3326

17 Бакионица ЛИВАДЕ 2062 685 ливада 6 ливада Закуп 0,0158

0,0158

18 Бакионица ЛИВАДЕ 2061 684 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0536

0,0536

19 Висибаба ПРУДОВИ 363 173/1 њива 3 њива Закуп 0,0830

0,0830

20 Висибаба ПРУДОВИ 413 186/1 њива 3 њива Закуп 0,1003

0,1003

21 Висибаба ПРУДОВИ 413 196/3 њива 1 њива Закуп 0,0376

0,0376

22 Висибаба ЛАЗ 510 1599/1 ливада 5 ливада Закуп 2,0821

2,0821

23 Висибаба ПРУДОВИ 413 187/5 њива 2 њива Закуп 0,0046

0,0046

24 Висибаба ДУВАРИЊ

Е

133 1400 воћњак 3 воћњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
6,3624

6,3624

25 Висибаба ДУВАРИЊ

Е

133 1403/1 њива 5 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
1,5331

1,5331

26 Висибаба ДУВАРИЊ

Е

133 1403/2 њива 5 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,8955

0,8955

27 Висибаба ГРУЈОВИ

НА

133 1433 њива 5 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
11,8197

11,8197

28 Висибаба ГРУЈОВИ

НА

133 1435 пашњак 5 пашњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
4,5558

15

16

17

13

14

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22



4,5558

29 Висибаба СУМБУЛ 133 1851/1 њива 4 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
1,3809

1,3809

30 Висибаба ЦРКВИНА 133 1334/2 ливада 5 ливада Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,7234

0,7234

31 Врањани ВРАЊАНИ 94 774/2 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0359

0,0359

32 Врањани БЈЕЛИШ 115 857 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0450

0,0450

33 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

1116 868 њива 3 њива Закуп 0,2333

0,2333

34 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

132 2269/2 њива 2 њива Закуп 0,3032

0,3032

35 Глумач СМИШАЉ 562 6/3 њива 7 њива Закуп 0,0271

0,0271

36 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

2077 2091/1 ливада 3 ливада Закуп 0,1112

0,1112

37 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

2077 2527 њива 2 њива Закуп 0,3148

0,3148

38 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

132 2269/3 њива 2 њива Закуп 0,0477

0,0477

39 Глумач СМИШАЉ 562 6/6 њива 7 њива Закуп 0,0224

0,0224

40 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

562 1247/1 њива 3 њива Закуп 0,1950

0,1950

41 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

562 1247/2 њива 3 њива Закуп 0,1689

0,1689

42 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

132 2269/1 њива 2 њива Закуп 0,2451

0,2451

43 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

2077 2091/2 ливада 3 ливада Закуп 0,6372

29

28

37

38

39

40

41

30

31

32

33

34

35

36

42



0,6372

44 Глумач СМИШАЉ 562 6/5 њива 7 њива Закуп 0,0054

0,0054

45 Годовик КОНАЦИН

А

158 53/1 ливада 2 ливада Закуп 0,4766

0,4766

46 Годовик КОНАЦИН

А

270 11 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0208

0,0208

47 Годовик КОРОВ 31 1040 воћњак 3 воћњак Закуп 1,1184

1,1184

48 Годовик КОРОВ 45 701/3 ливада 6 ливада Закуп 0,2844

0,2844

49 Годовик КОРОВ 110 679 воћњак 4 воћњак Закуп 0,1547

0,1547

50 Горња 

Добриња

СЕДЛО 216 630/6 пашњак 5 пашњак Закуп 0,8340

0,8340

51 Горња 

Добриња

СЕДЛО 216 628/18 ливада 5 ливада Закуп 0,1836

0,1836

52 Горња 

Добриња

КРЕМЕЊЕ 216 1264/1 пашњак 6 пашњак Закуп 0,3893

0,3893

53 Горња 

Добриња

ГУГАЉ 216 1743/1 ливада 7 ливада Закуп 0,6780

0,6780

54 Горња 

Добриња

ЛОКВА 11 1613/2 пашњак 6 пашњак Закуп 0,5719

0,5719

55 Горња 

Добриња

ЛОКВА 11 1613/1 њива 7 њива Закуп 0,4386

0,4386

56 Горња 

Добриња

ЛОКВА 11 1611 њива 7 њива Закуп 0,2121

0,2121

57 Горња 

Добриња

ДОСТАНИ

ЦА БРДО

216 585/6 клизиште њива Закуп 0,0957

57 Горња 

Добриња

ДОСТАНИ

ЦА БРДО

216 585/6 њива 4 њива Закуп 0,3781

0,4738

51

52

53

43

44

45

46

47

48

49

50

54

55

56

57



58 Горобиље СЛАТИНА 1375 1939/2 ливада 5 ливада Закуп 0,0131

0,0131

59 Горобиље КОРОВИ 1236 2289/2 ливада 3 ливада Закуп 0,7001

0,7001

60 Горобиље ГАВРИЛО

ВИЦА 

1236 3457/1 њива 5 њива Закуп 0,5652

0,5652

61 Горобиље КОРОВИ 958 2224/1 ливада 2 ливада Закуп 0,1515

0,1515

62 Горобиље ПОЦЕЦА 114 3359/1 воћњак 4 воћњак Закуп 0,4248

0,4248

63 Горобиље КОРОВИ 1236 2288 ливада 3 ливада Закуп 0,7000

0,7000

64 Горобиље КОРОВИ 958 2224/3 ливада 2 ливада Закуп 0,0322

0,0322

65 Горобиље КОРОВИ 958 2224/2 ливада 2 ливада Закуп 0,0871

0,0871

66 Горобиље ДРАГАНО

ВАЦ

1236 1591/1 њива 2 њива Закуп 0,3508

0,3508

67 Горобиље ВИДАЦЕВ

АЦ

834 401 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0209

0,0209

68 Горобиље ВИДАЦЕВ

АЦ

834 399 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0220

0,0220

69 Горобиље КОРОВИ 958 2224/6 ливада 2 ливада Закуп 0,0472

0,0472

70 Горобиље СВИЛАИЦ

И

64 2698 ливада 5 ливада Закуп 0,3204

0,3204

71 Горобиље СВИЛАИЦ

И

64 2697 ливада 5 ливада Закуп 0,4340

0,4340

72 Горобиље СВИЛАИЦ

И

64 2693 ливада 5 ливада Закуп 0,5866

0,5866

65

59

60

61

62

63

64

58

66

67

68

69

70

71

72



73 Горобиље СВИЛАИЦ

КО ПОЉЕ

64 2584 пашњак 4 пашњак Закуп 0,1000

0,1000

74 Горобиље СВИЛАИЦ

КО ПОЉЕ

64 2553 њива 3 њива Закуп 0,2778

74 Горобиље СВИЛАИЦ

КО ПОЉЕ

64 2553 пашњак 3 пашњак Закуп 0,1900

0,4678

75 Гугаљ НИКОЛИЦ

А КОСА

223 891/2 ливада 6 ливада Закуп 0,6203

0,6203

76 Доња Добриња ГОЛЕШЕВ

ИЦА

128 1874/1 пашњак 5 пашњак Закуп 0,1731

0,1731

77 Доња Добриња ГРОТ 459 1101/1 ливада 3 ливада Закуп 0,3291

77 Доња Добриња ГРОТ 459 1101/1 ливада 4 ливада Закуп 0,2749

0,6040

78 Доња Добриња ГРОТ 459 1097/4 њива 4 њива Закуп 0,0767

0,0767

79 Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1134/1 ливада 4 ливада Закуп 1,6676

1,6676

80 Доња Добриња ГОЛЕШЕВ

ИЦА

209 942 њива 6 њива Закуп 0,6329

0,6329

81 Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1134/2 ливада 5 ливада Закуп 0,2179

0,2179

82 Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1133 њива 4 њива Закуп 0,5730

0,5730

83 Доња Добриња ГОЛЕШЕВ

ИЦА

459 1091 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0657

0,0657

84 Доња Добриња ГОЛЕШЕВ

ИЦА

459 1090 пашњак 4 пашњак Закуп 0,6316

0,6316

85 Доња Добриња ШАШКОВ

ИЦА

459 394 ливада 6 ливада Закуп 0,4220

0,4220

86 Доња Добриња МАСЛАЦК

О БРДО

459 269/2 њива 6 њива Закуп 0,0300

0,0300
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87 Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1138 воћњак 5 воћњак Закуп 0,1948

0,1948

88 Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1132 ливада 5 ливада Закуп 0,3733

0,3733

89 Доња Добриња ШАШКОВ

ИЦА

300 311 њива 6 њива Записни

к 

Закуп 0,2608

0,2608

90 Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 241 ливада 5 ливада Закуп 0,0474

0,0474

91 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 238 њива 4 њива Закуп 0,8764

0,8764

92 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 1219 њива 6 њива Закуп 0,7858

0,7858

93 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 1190/2 ливада 6 ливада Закуп 0,2038

0,2038

94 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 1186 ливада 5 ливада Закуп 0,3179

0,3179

95 Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 240 ливада 5 ливада Закуп 0,5628

0,5628

96 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 237 њива 4 њива Закуп 0,7742

0,7742

97 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 278 ливада 4 ливада Закуп 0,3333

97 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 278 ливада 5 ливада Закуп 0,2179

0,5512

98 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 1187 ливада 5 ливада Закуп 0,1878

0,1878

99 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 1196/2 ливада 5 ливада Закуп 0,0616

0,0616

100 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 285 ливада 5 ливада Закуп 0,0420

0,0420

101 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 312 њива 5 њива Закуп 0,7511
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0,7511

102 Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 242 њива 4 њива Закуп 0,3102

0,3102

103 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 2

136 294/2 ливада 4 ливада Закуп 0,1109

0,1109

104 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 2

339 1232 ливада 6 ливада Закуп 0,2929

0,2929

105 Душковци ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА

207 356/3 ливада 7 ливада Закуп 0,4269

0,4269

106 Душковци ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА

207 356/5 њива 7 њива Закуп 0,3034

0,3034

107 Душковци ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА

207 356/4 ливада 7 ливада Закуп 0,5640

0,5640

108 Душковци ВАРАГИЦ

А ПОЉЕ

165 99/1 пашњак 6 пашњак Закуп 0,2071

0,2071

109 Засеље ГОРЊЕ 

СЕЛО

122 634 њива 7 њива Закуп 0,1764

0,1764

110 Засеље БОГДАНО

ВИЦА 

189 2552 њива 8 њива Закуп 0,0895

0,0895

111 Засеље ДОЊЕ 

СЕЛО

147 1988/1 њива 5 њива Закуп 0,1221

111 Засеље ДОЊЕ 

СЕЛО

147 1988/1 пашњак 6 пашњак Закуп 0,1221

0,2442

112 Засеље БРДО 147 2517/1 воћњак 6 воћњак Закуп 0,1449

0,1449

113 Засеље ДОЊЕ 

СЕЛО

147 1988/4 ливада 5 ливада Закуп 0,0820

0,0820

114 Засеље ОСОЈЕ 147 2139 њива 8 њива Закуп 0,1470

0,1470

115 Засеље ДОЊЕ 

СЕЛО

147 1988/2 њива 5 њива Закуп 0,1601

0,1601
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116 Засеље ГОРЊЕ 

СЕЛО

122 70 пашњак 7 пашњак Закуп 0,3283

0,3283

117 Засеље ДОЊЕ 

СЕЛО

147 1988/3 ливада 5 ливада Закуп 0,0820

0,0820

118 Засеље ОСОЈЕ 189 1097/1 пашњак 7 пашњак Закуп 0,1175

0,1175

119 Засеље ОСОЈЕ 189 1096/1 пашњак 7 пашњак Закуп 0,1931

0,1931

120 Засеље ГОРЊЕ 

СЕЛО

189 776/6 њива 8 њива Закуп 0,0381

0,0381

121 Здравчићи ДЕЊЕВИН

А

215 1089 ливада 3 ливада Закуп 0,2375

0,2375

122 Здравчићи КРЦЕВИН

А

215 1103/2 њива 3 њива Закуп 0,0293

0,0293

123 Здравчићи ЈАБУЦИЦ

А

215 1074/1 ливада 3 ливада Закуп 0,4229

0,4229

124 Здравчићи КРЕМЕЊА

ЦА

560 711/1 њива 3 њива Закуп 0,1386

0,1386

125 Здравчићи ПОД 

ПУТЕМ

215 726/7 ливада 3 ливада Закуп 0,1688

125 Здравчићи ПОД 

ПУТЕМ

215 726/7 пашњак 6 пашњак Закуп 0,0168

0,1856

126 Здравчићи БРЕЗОВА 

ГЛАВИЦА

1 216 пашњак 6 пашњак Закуп 0,2612

0,2612

127 Здравчићи ЛУКЕ 215 94/13 њива 6 њива Закуп 0,0398

0,0398

128 Здравчићи КОВАЦИЦ

А

900 219/2 њива 6 њива Закуп 0,1145

0,1145

129 Здравчићи ЦРВКОВИ

НА

900 786 ливада 6 ливада Закуп 0,8180

0,8180

130 Здравчићи ЈАБУЦИЦ

А

215 1072 ливада 3 ливада Закуп 0,4171
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0,4171

131 Здравчићи ДЕЊЕВИН

А

215 1071/2 ливада 3 ливада Закуп 0,4200

0,4200

132 Здравчићи ПОД 

ПУТЕМ

215 726/19 њива 3 њива Закуп 0,1277

0,1277

133 Здравчићи ПОД 

ПУТЕМ

215 726/20 њива 3 њива Закуп 0,1617

0,1617

134 Здравчићи КОД 

КРУСАКА

733 1024/4 ливада 5 ливада Записни

к 

Закуп 0,2091

0,2091

135 Јелен До АЈДУКОВ

АЦ

140 357 њива 3 њива Закуп 0,0289

135 Јелен До АЈДУКОВ

АЦ

140 357 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0666

0,0955

136 Јелен До АЈДУКОВ

АЦ

148 345/1 ливада 4 ливада Закуп 0,2383

0,2383

137 Јелен До АЈДАРОВ

ИНА

145 296/1 ливада 3 ливада Закуп 0,1605

0,1605

138 Јелен До АЈДУКОВ

АЦ

24 342/1 ливада 4 ливада Закуп 0,1408

0,1408

139 Каленићи БАРАЈЕВА

Ц

202 147/2 њива 5 њива Закуп 0,0273

0,0273

140 Каленићи БАРАЈЕВА

Ц

202 383/3 њива 5 њива Закуп 0,0329

0,0329

141 Каленићи БАРАЈЕВА

Ц

160 388/5 ливада 6 ливада Закуп 0,0155

0,0155

142 Каленићи ШТУЛОВИ

ЦА БРДО

138 456/1 њива 4 њива Закуп 0,0208

0,0208

143 Каленићи ВИНОГРА

ДИНА

396 1252 ливада 7 ливада Записни

к 

Закуп 0,1298

0,1298

144 Лорет ПАВЛОВИ

НА

211 339 њива 7 њива Закуп 0,0803

0,0803
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145 Љутице БЕЛОБОР 151 475/2 ливада 7 ливада Закуп 0,9713

0,9713

146 Љутице БЕЛОБОР 151 475/12 њива 6 њива Закуп 0,1443

0,1443

147 Љутице БЕГЛУК 151 237 ливада 8 ливада Закуп 0,1205

0,1205

148 Љутице БЕГЛУК 151 267 ливада 8 ливада Закуп 0,3315

0,3315

149 Љутице БЕГЛУК 151 260/1 ливада 7 ливада Закуп 0,7257

0,7257

150 Љутице БЕЛОБОР 151 475/10 њива 6 њива Закуп 0,0520

0,0520

151 Љутице ЛУКЕ 151 858 воћњак 5 воћњак Закуп 0,1162

0,1162

152 Љутице БЕГЛУК 151 268/2 ливада 8 ливада Закуп 0,1412

0,1412

153 Љутице УВЛАКЕ 151 963 њива 7 њива Закуп 0,6500

153 Љутице УВЛАКЕ 151 963 пашњак 7 пашњак Закуп 0,6920

1,3420

154 Љутице БЕГЛУК 151 284/13 ливада 7 ливада Закуп 0,1285

0,1285

155 Љутице ЛУКЕ 151 863 пашњак 7 пашњак Закуп 5,2844

5,2844

156 Љутице БЕГЛУК 151 243 ливада 8 ливада Закуп 0,8320

0,8320

157 Љутице ОБОРАК 151 1286 ливада 7 ливада Закуп 0,6033

0,6033

158 Љутице БЕГЛУК 151 269/2 ливада 7 ливада Закуп 0,1174

0,1174

159 Љутице КОД 

КОЛИБЕ

151 342/4 њива 7 њива Закуп 0,0260
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0,0260

160 Љутице ЉУТОРЕЦ 151 1272 њива 7 њива Закуп 0,1865

0,1865

161 Љутице БЕГЛУК 263 232/1 ливада 7 ливада Закуп 0,9090

0,9090

162 Љутице БЕГЛУК 151 284/16 ливада 7 ливада Закуп 0,0324

0,0324

163 Љутице БЕЛОБОР 151 504 ливада 7 ливада Закуп 0,6127

0,6127

164 Љутице БЕГЛУК 151 260/2 ливада 7 ливада Закуп 0,1581

164 Љутице БЕГЛУК 151 260/2 остало вештачки 

створено 

ливада Закуп 0,0615

0,2196

165 Љутице БЕГЛУК 151 284/20 остало вештачки 

створено 

пашњак Закуп 0,0701

165 Љутице БЕГЛУК 151 284/20 пашњак 8 пашњак Закуп 0,0633

0,1334

166 Љутице БЕГЛУК 151 268/1 ливада 8 ливада Закуп 0,2257

166 Љутице БЕГЛУК 151 268/1 остало вештачки 

створено 

ливада Закуп 0,0278

0,2535

167 Љутице БЕГЛУК 151 269/1 ливада 7 ливада Закуп 0,4739

167 Љутице БЕГЛУК 151 269/1 остало вештачки 

створено 

ливада Закуп 0,0241

0,4980

168 Љутице БЕГЛУК 151 272 ливада 7 ливада Закуп 0,1592

168 Љутице БЕГЛУК 151 272 остало вештачки 

створено 

ливада Закуп 0,0104

0,1696

169 Мађер ЉУТИЦЕ 196 491/3 њива 6 њива Закуп 2,0329

2,0329

170 Мађер ЉУТИЦЕ 196 490 воћњак 4 воћњак Закуп 2,3984

2,3984

171 Мађер ЉУТИЦЕ 91 188/8 воћњак 4 воћњак Закуп 0,4703

0,4703
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172 Мађер ЉУТИЦЕ 91 301 њива 6 њива Закуп 1,1648

1,1648

173 Мађер ЉУТИЦЕ 91 130/3 њива 4 њива Закуп 0,0408

0,0408

174 Мађер ЉУТИЦЕ 196 491/1 пашњак 5 пашњак Закуп 0,5709

0,5709

175 Мађер ЉУТИЦЕ 91 493/1 ливада 5 ливада Закуп 5,8469

5,8469

176 Мала 

Јежевица

ГОЛО 

БРДО

97 554 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0257

176 Мала 

Јежевица

ГОЛО 

БРДО

97 554 пашњак 5 пашњак Закуп 0,2829

0,3086

177 Мала 

Јежевица

СТОЈКОВ

ИЦА БРДО

135 883 ливада 5 ливада Закуп 0,1538

177 Мала 

Јежевица

СТОЈКОВ

ИЦА БРДО

135 883 ливада 6 ливада Закуп 0,2394

0,3932

178 Мала 

Јежевица

ГОЛО 

БРДО

135 374/3 ливада 6 ливада Закуп 0,8626

0,8626

179 Милићево 

Село

СТАНОЈЕ

ВИЦА 

86 1233/2 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0185

0,0185

180 Милићево 

Село

ТАМНАВЕ 239 454/5 ливада 4 ливада Закуп 0,0266

0,0266

181 Милићево 

Село

ТАМНАВЕ 239 446/1 ливада 4 ливада Закуп 0,2969

0,2969

182 Милићево 

Село

СТАНОЈЕ

ВИЦА 

239 1135 пашњак 5 пашњак Закуп 0,6654

0,6654

183 Милићево 

Село

СТАНОЈЕ

ВИЦА 

86 1234 воћњак 3 воћњак Закуп 0,2352

0,2352

184 Мршељи РИДОВИ 191 87 пашњак 8 пашњак Закуп 0,2484

0,2484

185 Мршељи РИДОВИ 191 88 пашњак 8 пашњак Закуп 4,0408

4,0408
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186 Мршељи РИДОВИ 191 86/1 пашњак 8 пашњак Закуп 1,3763

1,3763

187 Мршељи БЕЛОБОР 99 132/1 ливада 7 ливада Закуп 0,0719

0,0719

188 Папратиште КОД КУЦЕ 85 443 њива 7 њива Закуп 0,2417

0,2417

189 Пожега СЛАТИНА 4703 3221 њива 1 њива Закуп 0,0398

0,0398

190 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5270 ливада 2 ливада Закуп 0,1630

0,1630

191 Пожега ПРУДОВИ 5835 2147/2 њива 2 њива Закуп 0,1347

0,1347

192 Пожега ИВАК 5706 4278 њива 4 њива Закуп 0,4751

0,4751

193 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2662 њива 2 њива Закуп 0,1959

0,1959

194 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 4040 њива 2 њива Закуп 0,0164

0,0164

195 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

4703 2871 њива 2 њива Закуп 0,0535

0,0535

196 Пожега ЉУБЕЦЕВ

О

4816 3728 њива 2 њива Закуп 0,1312

0,1312

197 Пожега ПРУДОВИ 2063 860 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1103

0,1103

198 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2630 њива 2 њива Закуп 0,0451

0,0451

199 Пожега СЛАТИНА 4703 3646 њива 2 њива Закуп 0,0087

0,0087

200 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 3679 њива 4 њива Закуп 0,0279

0,0279
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201 Пожега ИВАК 5706 4306 њива 2 њива Закуп 0,0255

0,0255

202 Пожега СЛАТИНА 4696 3219 њива 1 њива Закуп 0,0053

0,0053

203 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4309 ливада 3 ливада Закуп 0,1384

0,1384

204 Пожега У РОГАЊУ 2056 1734/1 њива 2 њива Закуп 0,0353

0,0353

205 Пожега БАРЕ 4017 1599/2 ливада 2 ливада Закуп 0,0092

0,0092

206 Пожега БАРАКОВ

ИНА

1886 1717/2 њива 2 њива Закуп 0,2822

0,2822

207 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

5626 4854 ливада 1 ливада Закуп 0,0098

0,0098

208 Пожега БАРЕ 1877 1757/3 њива 3 њива Закуп 0,1453

0,1453

209 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2657 њива 1 њива Закуп 0,1207

0,1207

210 Пожега БРДО 5053 5341 њива 1 њива Закуп 0,1743

0,1743

211 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5190 њива 2 њива Закуп 0,0400

0,0400

212 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5272 њива 2 њива Закуп 0,0291

0,0291

213 Пожега БАРЕ 1886 1733/1 њива 2 њива Закуп 0,4251

0,4251

214 Пожега БАРЕ 4017 1715/1 ливада 2 ливада Закуп 0,0457

0,0457

215 Пожега БАРЕ 1906 1582/1 њива 1 њива Закуп 0,0708

0,0708
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216 Пожега ПАРСИН 4816 4036 њива 2 њива Закуп 0,0037

0,0037

217 Пожега СЛАТИНА 4816 3731 њива 2 њива Закуп 0,0126

0,0126

218 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5184 ливада 2 ливада Закуп 0,0410

0,0410

219 Пожега АДА 1886 1729/1 њива 2 њива Закуп 0,4113

0,4113

220 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2690 њива 1 њива Закуп 0,0851

0,0851

221 Пожега БАРЕ 1906 1605/8 ливада 1 ливада Закуп 0,0276

0,0276

222 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4668 2632 њива 2 њива Закуп 0,1195

0,1195

223 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5192 њива 2 њива Закуп 0,0092

0,0092

224 Пожега ОКОЛАЦ 1938 1666/2 њива 3 њива Закуп 0,0214

0,0214

225 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

1837 2716 њива 1 њива Закуп 0,0255

0,0255

226 Пожега ПРУДОВИ 5783 2099/3 њива 2 њива Закуп 0,0257

0,0257

227 Пожега КОД КУЦЕ 1877 1492/5 ливада 2 ливада Закуп 0,3732

0,3732

228 Пожега ДОЊИ 

ПРУДОВИ

5818 2160/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,2600

0,2600

229 Пожега ПРУДОВИ 1837 2771 њива 2 њива Закуп 0,0020

0,0020

230 Пожега СЛАТИНА 4703 3652 њива 2 њива Закуп 0,0544

0,0544
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231 Пожега ДОЊИ 

ПРУДОВИ

5835 2153 њива 2 њива Закуп 0,1520

0,1520

232 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2703 њива 2 њива Закуп 0,1575

0,1575

233 Пожега ОСЕЦКО 

БРДО

4425 3088 ливада 4 ливада Закуп 0,1130

0,1130

234 Пожега ПОЉЕ 4703 3643 њива 2 њива Закуп 0,0054

0,0054

235 Пожега РАСАДНИ

К

875 517/3 пашњак 1 пашњак Закуп 0,2298

0,2298

236 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2698 њива 2 њива Закуп 0,0532

0,0532

237 Пожега БАРЕ 1938 1670/2 њива 3 њива Закуп 0,2362

0,2362

238 Пожега ИВАК 5706 4301 ливада 2 ливада Закуп 0,0189

0,0189

239 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 3741 ливада 1 ливада Закуп 0,3246

0,3246

240 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4668 2628 њива 2 њива Закуп 0,0372

0,0372

241 Пожега БАРЕ 2056 1835/14 њива 1 њива Закуп 0,6468

0,6468

242 Пожега БАРЕ 1906 1588/6 њива 1 њива Закуп 0,0025

0,0025

243 Пожега БАРЕ 1938 1671/5 њива 3 њива Закуп 0,0189

0,0189

244 Пожега СЛАТИНА 4816 3737 њива 2 њива Закуп 0,0188

0,0188

245 Пожега СЛАТИНА 4703 3658 њива 3 њива Закуп 0,0553

0,0553
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246 Пожега БАРЕ 4017 1545/1 ливада 2 ливада Закуп 0,1372

0,1372

247 Пожега КОД 

ПРУГЕ

4569 3812 њива 2 њива Закуп 0,1146

0,1146

248 Пожега ПРУДОВИ 5758 2150/1 њива 2 њива Закуп 0,1775

0,1775

249 Пожега ЗУКВАРА 1938 1839/2 њива 2 њива Закуп 0,0032

0,0032

250 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4668 2642 њива 2 њива Закуп 2,9465

2,9465

251 Пожега БАРЕ 1938 1670/4 њива 3 њива Закуп 0,0453

0,0453

252 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

267 556/7 њива 1 њива Закуп 0,0102

0,0102

253 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

3418 5408 ливада 3 ливада Закуп 0,4452

0,4452

254 Пожега БАРЕ 2065 1474/2 њива 2 њива Закуп 0,2467

0,2467

255 Пожега КОД КУЦЕ 4215 1466 ливада 1 ливада Закуп 0,2215

0,2215

256 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 3774 њива 2 њива Закуп 0,0472

0,0472

257 Пожега СЛАТИНА 4703 3651 њива 2 њива Закуп 0,0786

0,0786

258 Пожега ЗАГАЊ 1886 1726 њива 2 њива Закуп 0,9745

0,9745

259 Пожега ИВАК 5706 4300 ливада 2 ливада Закуп 0,0166

0,0166

260 Пожега ПРУДОВИ 4703 2715 њива 3 њива Закуп 0,0348

0,0348
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261 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2658 њива 2 њива Закуп 0,0279

0,0279

262 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2659 њива 1 њива Закуп 0,0013

0,0013

263 Пожега ИВАК 5706 4282 њива 2 њива Закуп 0,2298

0,2298

264 Пожега СЛАТИНА 4703 3657 њива 3 њива Закуп 0,0434

0,0434

265 Пожега БАРЕ 1906 1588/4 њива 1 њива Закуп 0,1023

0,1023

266 Пожега СЛАТИНА 4703 3218 њива 1 њива Закуп 0,0215

0,0215

267 Пожега ПРУДОВИ 5835 2151/2 њива 2 њива Закуп 0,0748

0,0748

268 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4313 ливада 3 ливада Закуп 0,0371

0,0371

269 Пожега БАРЕ 1886 1731/2 њива 1 њива Закуп 0,3703

0,3703

270 Пожега СЛАТИНА 4703 3660 њива 3 њива Закуп 0,0017

0,0017

271 Пожега ПРУДОВИ 1837 2762 њива 2 њива Закуп 0,0295

0,0295

272 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2692 њива 1 њива Закуп 0,0274

0,0274

273 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5187 њива 2 њива Закуп 0,2155

0,2155

274 Пожега БАРЕ 1938 1671/6 њива 3 њива Закуп 0,0043

0,0043

275 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5278 њива 2 њива Закуп 0,0039

0,0039
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276 Пожега ИВАК 5706 4307 њива 2 њива Закуп 0,0778

0,0778

277 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4311 њива 2 њива Закуп 0,1434

0,1434

278 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4312 њива 2 њива Закуп 0,0595

0,0595

279 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2664 њива 2 њива Закуп 0,0370

0,0370

280 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2700 њива 2 њива Закуп 0,0306

0,0306

281 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4308 пашњак 2 пашњак Закуп 0,0121

281 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4308 пашњак 3 пашњак Закуп 0,0235

0,0356

282 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2638 њива 2 њива Закуп 0,0368

0,0368

283 Пожега БАРЕ 1886 1604/1 ливада 1 ливада Закуп 0,0702

0,0702

284 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 3775 њива 2 њива Закуп 0,0312

0,0312

285 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2665 њива 2 њива Закуп 0,2039

0,2039

286 Пожега ИВАК 5706 4284 њива 2 њива Закуп 0,0120

0,0120

287 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2627 њива 2 њива Закуп 0,0740

0,0740

288 Пожега ПОЉЕ 4703 3639 њива 2 њива Закуп 0,0206

0,0206

289 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2635 њива 1 њива Закуп 0,0006

0,0006

290 Пожега СЛАТИНА 4816 3736 њива 2 њива Закуп 0,0492
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0,0492

291 Пожега ИВАК 5706 4298 ливада 2 ливада Закуп 0,2259

0,2259

292 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

4703 2872 њива 2 њива Закуп 0,0391

0,0391

293 Пожега СЛАТИНА 4703 3647 њива 2 њива Закуп 0,0094

0,0094

294 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5185 ливада 2 ливада Закуп 0,1062

0,1062

295 Пожега СЛАТИНА 4816 3752 њива 2 њива Закуп 0,0529

0,0529

296 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2666 њива 2 њива Закуп 0,1858

0,1858

297 Пожега АДА 4816 2685 њива 2 њива Закуп 0,0708

0,0708

298 Пожега МАРТИЦЕ

ВИНА

3627 1250/1 пашњак 5 пашњак Закуп 1,1046

1,1046

299 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

5758 2148 њива 2 њива Закуп 0,2173

299 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

5758 2148 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0880

0,3053

300 Пожега ПРОТОВИ

НА

4703 3208 њива 2 њива Закуп 0,1860

0,1860

301 Пожега СЛАТИНА 4816 3697 њива 2 њива Закуп 0,0305

301 Пожега СЛАТИНА 4816 3697 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0132

0,0437

302 Пожега СЛАТИНА 4816 3684 њива 2 њива Закуп 0,0748

302 Пожега СЛАТИНА 4816 3684 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0399

0,1147

303 Пожега СЛАТИНА 4816 3698 њива 2 њива Закуп 0,0394

303 Пожега СЛАТИНА 4816 3698 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0169
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0,0563

304 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2634 њива 1 њива Закуп 0,0351

304 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2634 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0544

0,0895

305 Пожега АДА 4816 3707 њива 2 њива Закуп 0,0318

305 Пожега АДА 4816 3707 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0191

0,0509

306 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5260 ливада 2 ливада Закуп 0,1128

306 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5260 остало вештачки 

створено 

ливада Закуп 0,0001

0,1129

307 Пожега АДА 4816 3708 њива 2 њива Закуп 0,0399

307 Пожега АДА 4816 3708 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0183

0,0582

308 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2631 њива 2 њива Закуп 0,0979

308 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2631 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0183

0,1162

309 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5263 њива 4 њива Закуп 0,0636

309 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5263 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0031

0,0667

310 Пожега СЛАТИНА 4816 3688 њива 2 њива Закуп 0,0634

310 Пожега СЛАТИНА 4816 3688 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0274

0,0908

311 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5264 њива 4 њива Закуп 0,0659

311 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5264 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0100

0,0759

312 Пожега ПРУДОВИ 5758 2162 њива 2 њива Закуп 0,6004

312 Пожега ПРУДОВИ 5758 2162 река њива Закуп 0,0639

0,6643

313 Пожега БАРЕ 3812 1491/15 ливада 2 ливада Закуп 0,2298

0,2298
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314 Пожега БАРЕ 4294 1522/5 ливада 2 ливада Закуп 0,0015

0,0015

315 Пожега БАРЕ 3838 1550/1 пашњак 2 пашњак Закуп 0,0736

0,0736

316 Пожега БАРЕ 3838 1550/2 пашњак 2 пашњак Закуп 0,0006

0,0006

317 Пожега БАРЕ 1906 1606 њива 1 њива Закуп 0,3550

0,3550

318 Пожега БАРЕ 1938 1616/2 њива 1 њива Закуп 0,0157

0,0157

319 Пожега БАРЕ 1938 1617/2 њива 2 њива Закуп 0,0564

0,0564

320 Пожега БАРЕ 1938 1685/1 њива 3 њива Закуп 0,1278

320 Пожега БАРЕ 1938 1685/1 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0536

0,1814

321 Пожега БАРЕ 1938 1686/1 њива 3 њива Закуп 0,0627

321 Пожега БАРЕ 1938 1686/1 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0352

0,0979

322 Пожега БАРЕ 1938 1687/3 њива 3 њива Закуп 0,0037

0,0037

323 Пожега БАРЕ 1938 1688/3 њива 3 њива Закуп 0,0164

0,0164

324 Пожега БАРЕ 1938 1689/2 њива 2 њива Закуп 0,0196

0,0196

325 Пожега БАРЕ 1886 1701/1 њива 2 њива Закуп 5,9434

5,9434

326 Пожега БАРЕ 1877 1802/2 њива 1 њива Закуп 0,0349

0,0349

327 Пожега БАРЕ 1877 1803/25 њива 1 њива Закуп 0,1731

0,1731
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328 Пожега СУВОПОЉ

Е

5783 2103/1 њива 2 њива Закуп 0,0360

0,0360

329 Пожега СУВОПОЉ

Е

5783 2103/3 њива 2 њива Закуп 0,0090

0,0090

330 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2702 њива 2 њива Закуп 0,0477

0,0477

331 Пожега АДА 4816 2704 њива 2 њива Закуп 0,0940

0,0940

332 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2705 њива 2 њива Закуп 0,1984

0,1984

333 Пожега ПРУДОВИ 1601 2906 пашњак 1 пашњак Закуп 0,0356

0,0356

334 Пожега СТАНКОВ

ИНА

1601 2993 њива 3 њива Закуп 0,0032

0,0032

335 Пожега КОД 

СПОМЕНИ

1606 3048 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0106

0,0106

336 Пожега СЛАТИНА 4703 3215 њива 1 њива Закуп 0,0084

0,0084

337 Пожега СЛАТИНА 4696 3224 њива 1 њива Закуп 0,0314

0,0314

338 Пожега СЛАТИНА 4907 3270 њива 3 њива Закуп 0,2581

0,2581

339 Пожега СЛАТИНА 4907 3272 њива 3 њива Закуп 0,0295

0,0295

340 Пожега СЛАТИНА 4907 3273 њива 3 њива Закуп 0,1235

0,1235

341 Пожега ÐИНÐУСА 1784 3653 њива 2 њива Закуп 0,3021

0,3021

342 Пожега ОКУЦНИЦ

А

3475 489/11 њива 3 њива Закуп 0,0314

0,0314
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343 Пожега ИВАК 5749 4896 ливада 3 ливада Закуп 0,0632

0,0632

344 Пожега ИВАК 5706 4899 ливада 3 ливада Закуп 0,0424

0,0424

345 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 518/9 пашњак 1 пашњак Закуп 0,4236

0,4236

346 Пожега КОД КУЦЕ 872 519/17 њива 1 њива Закуп 0,0061

0,0061

347 Пожега РАДОВИН

А

319 519/18 њива 1 њива Закуп 0,7853

0,7853

348 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

3418 5319 њива 2 њива Закуп 0,3009

0,3009

349 Пожега БРДО 3418 5330 њива 1 њива Закуп 0,0301

0,0301

350 Пожега БРДО 3418 5331 њива 1 њива Закуп 0,1027

0,1027

351 Пожега БРДО 3418 5334 њива 1 њива Закуп 0,0555

0,0555

352 Пожега БРДО 3418 5332 њива 1 њива Закуп 0,0195

0,0195

353 Пожега БРДО 3418 5335 њива 1 њива Закуп 0,0854

0,0854

354 Пожега БРДО 5053 5342 њива 1 њива Закуп 0,0130

0,0130

355 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

3418 5374 њива 2 њива Закуп 0,2000

0,2000

356 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

5053 5519 ливада 2 њива Закуп 0,3594

0,3594

357 Пожега ВРБАК 3418 5814 њива 2 њива Закуп 0,2157

0,2157
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358 Пожега КОД КУЦЕ 1877 798/4 ливада 5 ливада Закуп 0,0227

0,0227

359 Пожега СПАСОЈЕ

ВИНА

4017 865/1 њива 2 њива Закуп 0,2065

0,2065

360 Пожега ВРАНОВИ

НА

1877 870/3 ливада 3 ливада Закуп 0,0710

0,0710

361 Пожега МАРТИЦЕ

ВИНА

4287 991/2 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0632

0,0632

362 Пожега БАРЕ 1938 1691 њива 2 њива Закуп 0,0307

0,0307

363 Пожега МАРТИЦЕ

ВИНА

3627 1372 воћњак 2 воћњак Закуп 0,0667

363 Пожега МАРТИЦЕ

ВИНА

3627 1372 земљиште под 

зградом-

воћњак Закуп 0,0023

363 Пожега МАРТИЦЕ

ВИНА

3627 1372 земљиште уз 

зграду - објекат 

воћњак Закуп 0,0500

0,1190

364 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2648 њива 2 њива Закуп 0,0093

364 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2648 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0306

0,0399

365 Пожега СЛАТИНА 4816 2684 њива 1 њива Закуп 0,0931

365 Пожега СЛАТИНА 4816 2684 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0138

0,1069

366 Пожега АДА 4816 2686 њива 2 њива Закуп 0,1619

366 Пожега АДА 4816 2686 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0005

0,1624

367 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2696 њива 2 њива Закуп 0,1210

367 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2696 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0240

0,1450

368 Пожега МАРИСТЕ 1601 2962 земљиште под 

зградом-

њива Закуп 0,2997

368 Пожега МАРИСТЕ 1601 2962 земљиште уз 

зграду - објекат 

њива Закуп 0,0500

368 Пожега МАРИСТЕ 1601 2962 њива 1 њива Закуп 0,2167

0,5664
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369 Пожега КРЦЕВИН

Е

4425 3082 земљиште под 

делом зграде 

ливада Закуп 0,0009

369 Пожега КРЦЕВИН

Е

4425 3082 земљиште под 

зградом-

ливада Закуп 0,0241

369 Пожега КРЦЕВИН

Е

4425 3082 ливада 4 ливада Закуп 0,0182

0,0432

370 Пожега СЛАТИНА 4703 3216 њива 1 њива Закуп 0,1397

370 Пожега СЛАТИНА 4703 3216 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0305

0,1702

371 Пожега АДА 4816 3744 њива 2 њива Закуп 0,0051

371 Пожега АДА 4816 3744 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0157

0,0208

372 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 3745 њива 2 њива Закуп 0,0849

372 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 3745 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0298

0,1147

373 Пожега ЉУБЕЦЕВ

О

4816 3748 њива 2 њива Закуп 0,0843

373 Пожега ЉУБЕЦЕВ

О

4816 3748 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0071

0,0914

374 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 518/10 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0166

0,0166

375 Пожега КОД КУЦЕ 6077 519/16 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,5073

0,5073

376 Пожега ПАРСИН 1601 2522 њива 2 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,3339

0,3339

377 Пожега ПАРСИН 1601 2523 њива 2 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,3584

0,3584

378 Пожега ПАРСИН 1601 2525 њива 2 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,1187

0,1187

379 Пожега ПРУДОВИ 1601 2893 пашњак 1 пашњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,1291

0,1291

380 Пожега ПРУДОВИ 1601 2905 пашњак 1 пашњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0440

0,0440
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381 Пожега МАРИСТЕ 1601 2963 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,2356

0,2356

382 Пожега МАРИСТЕ 1601 2964 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,1519

0,1519

383 Пожега МАРИСТЕ 1601 2965 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,6055

0,6055

384 Пожега СТАНКОВ

ИНА

1601 3004 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
1,6056

384 Пожега СТАНКОВ

ИНА

1601 3004 њива 2 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
1,2699

2,8755

385 Пожега БАРЕ 1601 3039 ливада 3 ливада Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0906

0,0906

386 Пожега СЛАТИНА 1601 3275 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,3190

0,3190

387 Пожега СЛАТИНА 1601 3278 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,3372

0,3372

388 Пожега СЛАТИНА 1601 3279 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,2864

0,2864

389 Пожега СЛАТИНА 1601 3280 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,1732

0,1732

390 Пожега СЛАТИНА 1601 3286 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0482

0,0482

391 Пожега СЛАТИНА 1601 3287 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,5577

0,5577

392 Пожега СЛАТИНА 1601 3288 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0066

0,0066

393 Пожега БАРЕ 4916 3005 њива 2 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0023

0,0023

394 Пожега МАРИСТЕ 4916 3006 њива 2 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
12,1003

12,1003

395 Пожега БАРЕ 4128 1469/3 њива 2 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,3646
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0,3646

396 Пожега СЛАТИНА 6077 3274 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,8144

0,8144

397 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 518/1 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
1,0675

1,0675

398 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 523/1 пашњак 1 пашњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,3210

0,3210

399 Пожега ПРУДОВИ 1601 2907 пашњак 1 пашњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0605

0,0605

400 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 524/1 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,2808

0,2808

401 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 525 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
1,0561

1,0561

402 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 524/3 пашњак 1 пашњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,1306

0,1306

403 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 518/76 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0114

0,0114

404 Пожега КОД КУЦЕ 872 519/19 њива 1 њива Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,3264

0,3264

405 Пожега РАСАДНИ

К

872 494/1 воћњак 1 воћњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0606

405 Пожега РАСАДНИ

К

872 494/1 земљиште под 

зградом-

воћњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0098

0,0704

406 Пожега БАРЕ 3558 1677 земљиште под 

делом зграде 

њива Закуп 0,0071

406 Пожега БАРЕ 3558 1677 земљиште под 

зградом-

њива Закуп 0,0379

406 Пожега БАРЕ 3558 1677 њива 2 њива Закуп 8,8333

8,8783

407 Пожега ПРУДОВИ 1601 2904 пашњак 1 пашњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0224

0,0224

408 Пожега ПРУДОВИ 1601 2908 пашњак 1 пашњак Пољопр

ивредна 

Коришћење 

без накнаде-
0,0946

0,0946
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409 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

354 1810/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,2045

0,2045

410 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

111 1937/6 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0372

0,0372

411 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

111 1937/5 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0268

0,0268

412 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

354 1923/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1071

0,1071

413 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

354 1924/3 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1448

0,1448

414 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

354 1810/3 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0306

0,0306

415 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

494 1939/1 њива 4 њива Закуп 0,0419

415 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

494 1939/1 река њива Закуп 0,4119

0,4538

416 Радовци ПРУДОВИ 382 97/1 њива 2 њива Закуп 0,1418

0,1418

417 Расна БАТЕВАЦ 2012 539/3 ливада 4 ливада Закуп 0,0174

0,0174

418 Расна ДРАГАНО

ВАЦ

417 427/2 њива 2 њива Закуп 0,0585

0,0585

419 Расна БАТЕВАЦ 2012 539/2 ливада 4 ливада Закуп 0,0710

0,0710

420 Расна ЛЕКОВИН

А

251 861/1 воћњак 3 воћњак Закуп 0,3503

0,3503

421 Расна БАРЕ 186 1169 њива 3 њива Закуп 0,4168

0,4168

422 Расна БАРЕ 186 1168 њива 3 њива Закуп 0,6011

0,6011

423 Речице БАРИЦЕ 93 742/1 пашњак 6 пашњак Закуп 0,3724
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0,3724

424 Роге ТРСКА 829 1403/2 њива 6 њива Закуп 0,0119

0,0119

425 Роге КОТОРАЦ

А

829 2296 њива 4 њива Закуп 0,2349

0,2349

426 Роге САМАР 829 2993/4 њива 6 њива Закуп 0,2140

0,2140

427 Роге КОТОРАЦ

А

829 2270 њива 4 њива Закуп 0,0725

0,0725

428 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1713 њива 7 њива Закуп 0,1900

428 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1713 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0186

0,2086

429 Роге САМАР 709 2413 ливада 5 ливада Закуп 0,0786

429 Роге САМАР 709 2413 њива 5 њива Закуп 0,0239

0,1025

430 Роге ЛИПАЊ 502 3166/3 ливада 8 ливада Закуп 0,0192

0,0192

431 Роге САМАР 2 2460/1 њива 5 њива Закуп 0,9236

0,9236

432 Роге САМАР 829 2386/1 ливада 5 ливада Закуп 0,3197

0,3197

433 Роге КОТОРАЦ

А

829 2304 њива 4 њива Закуп 0,1024

0,1024

434 Роге ЈАТАРЕ 829 2065/7 њива 7 њива Закуп 0,0475

0,0475

435 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1711/2 њива 7 њива Закуп 0,5334

0,5334

436 Роге КОТОРАЦ

А

829 2274 њива 4 њива Закуп 0,0320

0,0320

437 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1648/2 њива 6 њива Закуп 0,0607
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0,0607

438 Роге КОТОРАЦ

А

829 2337 њива 4 њива Закуп 0,0436

0,0436

439 Роге САМАР 829 2375/2 ливада 5 ливада Закуп 0,0320

0,0320

440 Роге САМАР 829 2387/1 ливада 5 ливада Закуп 0,1562

0,1562

441 Роге ЛИПАЊ 502 3166/1 ливада 8 ливада Закуп 0,0289

0,0289

442 Роге САМАР 829 2992/3 њива 6 њива Закуп 0,0589

0,0589

443 Роге САМАР 829 2992/1 њива 6 њива Закуп 0,0809

0,0809

444 Роге САМАР 829 3109 ливада 7 ливада Закуп 0,3844

0,3844

445 Роге КОТОРАЦ

А

829 2297 њива 4 њива Закуп 0,0602

0,0602

446 Роге САМАР 203 2460/3 ливада 5 ливада Закуп 0,1528

0,1528

447 Роге КОТОРАЦ

А

829 2302 њива 4 њива Закуп 0,0233

447 Роге КОТОРАЦ

А

829 2302 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0579

0,0812

448 Роге САМАР 829 2389/3 ливада 4 ливада Закуп 0,0729

0,0729

449 Роге ЈАТАРЕ 829 2041/3 њива 6 њива Закуп 0,0897

449 Роге ЈАТАРЕ 829 2041/3 пашњак 5 пашњак Закуп 0,0245

0,1142

450 Роге САМАР 829 2375/1 ливада 5 ливада Закуп 0,0721

0,0721

451 Роге САМАР 829 2992/2 њива 6 њива Закуп 0,0416
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0,0416

452 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1716/1 њива 7 њива Закуп 0,2250

0,2250

453 Роге КОТОРАЦ

А

829 2305 њива 4 њива Закуп 0,0743

0,0743

454 Роге САМАР 829 2366/1 њива 5 њива Закуп 0,1739

0,1739

455 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1718/1 њива 7 њива Закуп 0,1926

455 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1718/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0100

0,2026

456 Роге КОТОРАЦ

А

829 2306 њива 4 њива Закуп 0,0480

0,0480

457 Роге КОТОРАЦ

А

829 2261 њива 5 њива Закуп 0,3298

0,3298

458 Роге КОТОРАЦ

А

829 2275 њива 4 њива Закуп 0,1747

0,1747

459 Роге САМАР 829 2386/2 ливада 5 ливада Закуп 0,1506

0,1506

460 Роге САМАР 829 2373 њива 5 њива Закуп 0,1254

0,1254

461 Роге САМАР 829 2389/2 ливада 4 ливада Закуп 0,0723

0,0723

462 Роге КОТОРАЦ

А

829 2338 њива 4 њива Закуп 0,2007

0,2007

463 Роге ЈАТАРЕ 1 1815 пашњак 4 пашњак Закуп 0,2195

0,2195

464 Роге САМАР 829 2389/4 ливада 4 ливада Закуп 0,0299

0,0299

465 Роге КОТОРАЦ

А

829 2324/2 воћњак 4 воћњак Закуп 0,0071

0,0071
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466 Роге КОТОРАЦ

А

829 2308/1 њива 4 њива Закуп 0,2418

0,2418

467 Роге САМАР 829 2992/4 њива 6 њива Закуп 0,1200

0,1200

468 Роге КОТОРАЦ

А

829 2335/1 њива 4 њива Закуп 0,4737

0,4737

469 Роге САМАР 829 3002 њива 7 њива Закуп 0,3255

469 Роге САМАР 829 3002 пашњак 6 пашњак Закуп 0,0500

0,3755

470 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1712 ливада 7 ливада Закуп 0,0396

0,0396

471 Роге ЈАТАРЕ 2 1169 воћњак 5 воћњак Закуп 0,1996

0,1996

472 Роге КОТОРАЦ

А

829 2264 њива 4 њива Закуп 0,3302

0,3302

473 Роге КОТОРАЦ

А

829 2314 њива 4 њива Закуп 0,1054

0,1054

474 Роге КОТОРАЦ

А

829 2303 њива 4 њива Закуп 0,1776

0,1776

475 Роге КОТОРАЦ

А

829 2271 њива 4 њива Закуп 0,0680

0,0680

476 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1646/1 воћњак 6 воћњак Закуп 0,0782

0,0782

477 Роге САМАР 829 2384/2 воћњак 5 воћњак Закуп 0,0740

0,0740

478 Роге КОТОРАЦ

А

829 2241/3 ливада 5 ливада Закуп 0,0103

0,0103

479 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1711/1 ливада 6 ливада Закуп 0,6698

0,6698

480 Роге ЈАТАРЕ 829 2041/4 пашњак 5 пашњак Закуп 0,1727
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0,1727

481 Роге САМАР 829 2366/3 њива 5 њива Закуп 0,1064

0,1064

482 Роге САМАР 829 2993/3 воћњак 6 воћњак Закуп 0,0536

0,0536

483 Роге КОТОРАЦ

А

829 2312 њива 4 њива Закуп 0,0924

483 Роге КОТОРАЦ

А

829 2312 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0200

0,1124

484 Роге САМАР 829 2382 њива 5 њива Закуп 0,1353

0,1353

485 Роге САМАР 829 2991/5 ливада 6 ливада Закуп 0,1604

0,1604

486 Роге КОТОРАЦ

А

829 2325 њива 4 њива Закуп 0,0432

0,0432

487 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1714/1 њива 7 њива Закуп 0,3035

0,3035

488 Роге КОТОРАЦ

А

829 2319 њива 4 њива Закуп 0,1872

0,1872

489 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1715/1 њива 7 њива Закуп 0,2831

489 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1715/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0400

0,3231

490 Роге САМАР 203 2460/4 ливада 5 ливада Закуп 0,1600

0,1600

491 Роге КОТОРАЦ

А

829 2265 њива 4 њива Закуп 0,1320

491 Роге КОТОРАЦ

А

829 2265 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0100

0,1420

492 Роге КОТОРАЦ

А

829 2307 њива 4 њива Закуп 0,1144

0,1144

493 Роге КОТОРАЦ

А

829 2335/2 њива 4 њива Закуп 0,2656

0,2656
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494 Роге САМАР 829 2384/3 њива 5 њива Закуп 0,2396

0,2396

495 Роге КОТОРАЦ

А

829 2318 њива 4 њива Закуп 0,0904

0,0904

496 Роге ЈАТАРЕ 829 2041/2 њива 6 њива Закуп 0,0866

496 Роге ЈАТАРЕ 829 2041/2 пашњак 5 пашњак Закуп 0,0262

0,1128

497 Роге САМАР 829 2991/8 њива 7 њива Закуп 0,0333

0,0333

498 Роге ЈАТАРЕ 829 2061/12 њива 7 њива Закуп 0,1980

0,1980

499 Роге КОТОРАЦ

А

829 2313 њива 4 њива Закуп 0,1355

0,1355

500 Роге КОТОРАЦ

А

829 2322 њива 4 њива Закуп 0,0240

0,0240

501 Роге КОТОРАЦ

А

829 2327 њива 4 њива Закуп 0,0390

0,0390

502 Роге КОТОРАЦ

А

829 2295 њива 4 њива Закуп 0,0634

0,0634

503 Роге САМАР 829 2430 њива 5 њива Закуп 0,1903

0,1903

504 Роге САМАР 829 2993/2 њива 6 њива Закуп 0,1784

0,1784

505 Роге КОТОРАЦ

А

829 2300 њива 4 њива Закуп 0,0594

505 Роге КОТОРАЦ

А

829 2300 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1168

0,1762

506 Роге САМАР 829 2383 ливада 5 ливада Закуп 0,3272

0,3272

507 Роге САМАР 829 2384/1 ливада 5 ливада Закуп 0,5570

0,5570
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499

500
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508 Роге САМАР 829 2391 њива 5 њива Закуп 0,0860

0,0860

509 Роге ЦЕСТА 203 2791/2 воћњак 6 воћњак Закуп 1,0000

1,0000

510 Роге САМАР 829 2991/4 њива 7 њива Закуп 0,2047

0,2047

511 Роге САМАР 829 2372/1 њива 5 њива Закуп 0,0483

0,0483

512 Роге ЈАТАРЕ 2 1170 њива 5 њива Закуп 0,0912

0,0912

513 Роге КОТОРАЦ

А

829 2308/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0430

0,0430

514 Роге КОТОРАЦ

А

829 2336 њива 4 њива Закуп 0,2208

0,2208

515 Роге КОТОРАЦ

А

829 2324/1 њива 4 њива Закуп 0,0410

0,0410

516 Роге КОТОРАЦ

А

829 2317 њива 4 њива Закуп 0,0974

0,0974

517 Роге КОТОРАЦ

А

829 2308/3 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0891

0,0891

518 Роге ЈАТАРЕ 829 2061/4 њива 7 њива Закуп 0,3318

0,3318

519 Роге САМАР 829 2387/2 ливада 5 ливада Закуп 0,1065

0,1065

520 Роге САМАР 829 2389/1 ливада 4 ливада Закуп 0,0802

0,0802

521 Роге КОТОРАЦ

А

829 2272 њива 4 њива Закуп 0,0370

0,0370

522 Роге КОТОРАЦ

А

829 2298 њива 4 њива Закуп 0,0677

0,0677
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523 Роге КОТОРАЦ

А

829 2269 њива 4 њива Закуп 0,0250

0,0250

524 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 779/2 њива 7 њива Закуп 0,0626

0,0626

525 Роге ЈАТАРЕ 829 2057/1 њива 7 њива Закуп 0,2290

0,2290

526 Роге САМАР 829 2431 ливада 5 ливада Закуп 0,1903

0,1903

527 Роге САМАР 203 2460/2 ливада 5 ливада Закуп 0,5466

0,5466

528 Роге ТРСКА 829 1406/1 њива 6 њива Закуп 0,1604

0,1604

529 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1717 њива 7 њива Закуп 0,2820

529 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1717 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0600

0,3420

530 Роге КОТОРАЦ

А

829 2326 њива 4 њива Закуп 0,0466

0,0466

531 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

2 606/2 ливада 7 ливада Закуп 0,0600

0,0600

532 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1647 њива 6 њива Закуп 0,0565

0,0565

533 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1353/1 њива 6 њива Закуп 0,4113

0,4113

534 Роге САМАР 829 2991/1 ливада 6 ливада Закуп 0,4826

0,4826

535 Роге САМАР 829 3003 њива 7 њива Закуп 0,3975

0,3975

536 Роге КОТОРАЦ

А

829 2301 њива 4 њива Закуп 0,1408

0,1408

537 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1354/2 њива 6 њива Закуп 0,0429
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0,0429

538 Роге КОТОРАЦ

А

829 2342 воћњак 5 воћњак Закуп 0,0704

0,0704

539 Роге САМАР 829 2433/1 ливада 5 ливада Закуп 0,0908

0,0908

540 Роге ЛИПАЊ 203 3388/1 њива 8 њива Закуп 0,0319

0,0319

541 Роге ЛИПАЊ 502 3295/1 пашњак 7 пашњак Закуп 0,0267

0,0267

542 Роге ТРСКА 829 1426/2 ливада 7 ливада Закуп 0,1123

0,1123

543 Роге ЈАТАРЕ 829 2063/8 њива 7 њива Закуп 0,0254

0,0254

544 Роге ТРСКА 829 1437/1 њива 7 њива Закуп 0,0782

0,0782

545 Роге САМАР 2 2442 њива 5 њива Закуп 0,0807

0,0807

546 Роге ЛИПАЊ 502 3407 ливада 7 ливада Закуп 0,1970

0,1970

547 Рупељево ВРСТИНЕ 370 1828/5 пашњак 6 пашњак Закуп 0,1907

0,1907

548 Рупељево ВРСТИНЕ 178 1676/2 пашњак 6 пашњак Закуп 0,0630

0,0630

549 Рупељево БЛАГАЈА 178 1846/3 њива 7 њива Закуп 0,1277

0,1277

550 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1373 ливада 7 ливада Закуп 0,0392

0,0392

551 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1416/2 њива 6 њива Закуп 0,1006

0,1006

552 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1420/1 воћњак 6 воћњак Закуп 0,1060
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0,1060

553 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1392/2 ливада 7 ливада Закуп 0,3864

0,3864

554 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1390 њива 6 њива Закуп 0,1718

0,1718

555 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1376 ливада 7 ливада Закуп 0,3171

0,3171

556 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1117/1 њива 6 њива Закуп 0,0479

0,0479

557 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

108 688 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0578

0,0578

558 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1361 њива 7 њива Закуп 0,3556

0,3556

559 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1418 њива 6 њива Закуп 0,1051

0,1051

560 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/1 њива 6 њива Закуп 0,1711

0,1711

561 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1105 воћњак 6 воћњак Закуп 0,0922

0,0922

562 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1098/3 пашњак 7 пашњак Закуп 0,0306

0,0306

563 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1375 њива 7 њива Закуп 0,4401

0,4401

564 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1372 њива 6 њива Закуп 0,0950

0,0950

565 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1362 пашњак 7 пашњак Закуп 0,2996

0,2996

566 Сврачково ДОЊЕ 

СЕЛО

436 1941 пашњак 7 пашњак Закуп 0,1169

0,1169

567 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1387/3 ливада 7 ливада Закуп 0,0056
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0,0056

568 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1392/1 ливада 7 ливада Закуп 0,1798

0,1798

569 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1104 воћњак 6 воћњак Закуп 0,0196

0,0196

570 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1116 њива 6 њива Закуп 0,2920

0,2920

571 Сврачково БЛАГАЈА 436 1064 њива 6 њива Закуп 0,5351

0,5351

572 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1113/2 ливада 7 ливада Закуп 0,3843

0,3843

573 Сврачково БЛАГАЈА 436 1063 пашњак 6 пашњак Закуп 0,1678

0,1678

574 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1414/2 њива 7 њива Закуп 0,1864

0,1864

575 Сврачково ЖИРАВЕ 108 353 пашњак 7 пашњак Закуп 0,0419

0,0419

576 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/3 њива 6 њива Закуп 0,0501

0,0501

577 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1099/2 пашњак 7 пашњак Закуп 0,1560

0,1560

578 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1113/1 ливада 7 ливада Закуп 0,4677

0,4677

579 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1099/1 њива 7 њива Закуп 0,6378

0,6378

580 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1094/2 њива 8 њива Закуп 0,2160

0,2160

581 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1085 њива 7 њива Закуп 0,0915

0,0915

582 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1387/1 ливада 7 ливада Закуп 0,2501
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0,2501

583 Сврачково ДОЊЕ 

СЕЛО

436 1907/3 њива 7 њива Закуп 0,1321

0,1321

584 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1419/1 њива 6 њива Закуп 0,1301

0,1301

585 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1091 њива 7 њива Закуп 0,1944

0,1944

586 Средња 

Добриња

МЕЖДАК 133 1282/3 њива 5 њива Закуп 0,0201

0,0201

587 Средња 

Добриња

МЕЖДАК 133 1303/1 њива 3 њива Закуп 0,1301

0,1301

588 Средња 

Добриња

МУСИНА 

СТРАНА

354 1171/1 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0967

588 Средња 

Добриња

МУСИНА 

СТРАНА

354 1171/1 пашњак 5 воћњак Закуп 0,0989

0,1956

589 Средња 

Добриња

МУСИНА 

СТРАНА

354 1171/1 воћњак 3 пашњак Закуп 0,0989

589 Средња 

Добриња

МУСИНА 

СТРАНА

354 1171/1 пашњак 5 пашњак Закуп 0,1011

0,2000

590 Средња 

Добриња

ЛУКЕ 354 884 њива 3 њива Закуп 0,2857

590 Средња 

Добриња

ЛУКЕ 354 884 остало вештачки 

створено 

њива Закуп 0,0229

0,3086

591 Табановићи ПАВЛОВИ

ЦА БРДО

82 526/3 њива 7 њива Закуп 0,0700

0,0700

592 Табановићи ВЕЛИКЕ 

ЛИВАДЕ

82 160/8 ливада 6 ливада Закуп 0,1412

0,1412

593 Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/9 њива 6 њива Закуп 0,0429

0,0429

594 Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/10 њива 6 њива Закуп 0,0203

0,0203

595 Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/14 њива 6 њива Закуп 0,0167

0,0167
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596 Тометино 

Поље

МАЉЕН 277 1974/2 ливада 8 ливада Закуп 1,3416

1,3416

597 Тометино 

Поље

КОД 

КОЛИБЕ

277 572/2 ливада 8 ливада Закуп 0,5872

0,5872

598 Тометино 

Поље

МАЉЕН 277 1530/2 ливада 6 ливада Закуп 1,0708

1,0708

599 Тометино 

Поље

КОД 

КОЛИБЕ

277 1547 ливада 7 ливада Закуп 0,4545

0,4545

600 Тометино 

Поље

МАЉЕН 277 1548 ливада 7 ливада Закуп 0,4918

600 Тометино 

Поље

МАЉЕН 277 1548 ливада 8 ливада Закуп 0,6000

1,0918

601 Тометино 

Поље

САЛОВ 

ПОТОК

277 474/3 ливада 8 ливада Закуп 0,3217

0,3217

602 Тометино 

Поље

ЈОВАНОВ

ИЦА

1318 613/2 пашњак 7 пашњак Закуп 13,6530

602 Тометино 

Поље

ЈОВАНОВ

ИЦА

1318 613/2 пашњак 8 пашњак Закуп 7,1789

20,8319

603 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 635 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0584

0,0584

604 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 612 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0070

0,0070

605 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 614 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0137

0,0137

606 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 766 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,4833

0,4833

607 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 770 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,3191

0,3191

608 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 747 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,3794

0,3794

609 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 775/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,5600

0,5600
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610 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 734 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,5348

0,5348

611 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 733 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,9122

0,9122

612 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 742 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1038

0,1038

613 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 720 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0355

0,0355

614 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 615 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0014

0,0014

615 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 618 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0523

0,0523

616 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 774 њива 3 њива Закуп 0,0179

616 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 774 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,3090

0,3269

617 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 736 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,3534

0,3534

618 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

212 769 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1004

0,1004

619 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 803/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,8050

0,8050

620 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 621/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0983

0,0983

621 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 744 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,2476

0,2476

622 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 743 ливада 4 ливада Закуп 0,1478

0,1478

623 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 757/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0864

0,0864

624 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 697 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1905
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0,1905

625 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 765 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,3113

0,3113

626 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 753/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0958

0,0958

627 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 745 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,4593

0,4593

628 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 613 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0229

0,0229

629 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 740 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 1,0546

1,0546

630 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 740 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,5179

0,5179

631 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 739 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,2916

0,2916

632 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 605/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1062

0,1062

633 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 728 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,2469

0,2469

634 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 723 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,2389

0,2389

635 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 713/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1835

0,1835

636 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 735 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1837

0,1837

637 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 709 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0718

0,0718

638 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 741 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,3828

0,3828

639 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 771 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0429

627

628

629

624

625

626

635

636

637

638

630

631

632

633

634



0,0429

640 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 606 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,2554

0,2554

641 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 779/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0372

0,0372

642 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 778/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0402

0,0402

643 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 712 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,3705

0,3705

644 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 732 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,9845

0,9845

645 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 730 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0943

0,0943

646 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 713/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,1874

0,1874

647 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 611 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0080

0,0080

648 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 610 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

Закуп 0,0504

0,0504

649 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 639 њива 4 њива Закуп 0,0157

649 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 639 остало природно 

неплодно 

њива Закуп 0,0397

0,0554

650 Узићи ЛУКЕ 103 918 њива 3 њива Закуп 0,0541

0,0541

651 Честобродица МАНДИНА 

СТЕНА

137 1027/2 њива 7 њива Закуп 0,0967

0,0967

236,6534

641

639

640

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

Укупно:



Преглед груписаних јавних надметања



Збирна 

табела

КО

Укупно пољ. 

земљиште у 

државној својини

Површина заузета 

важећим 

уговорима о 

закупу

Површина заузета 

важећим уговорима 

о коришћењу без 

накнаде

Планирано за 

закуп и 

коришћење

Најмања 

површина 

јавног 

надметања

Највећа 

површина 

јавног 

надметања

Просечна 

површина 

јавног 

надметања 

Број јавних 

надметања

Лопаш 9.0365 0.0000 0.0000 2.3094 0.0075 0.5974 0.1776 10

Пилатовићи 2.9404 0.0000 0.0000 0.6184 0.0240 0.4342 0.2061 3

Прилипац 1.1746 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0

Бакионица 4.2364 0.0000 0.0000 1.6384 0.0158 0.8273 0.3277 5

Велика Јежевица 2.0976 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0

Висибаба 30.0297 0.0000 0.0000 29.5784 0.0046 11.8197 2.4649 12

Врањани 2.0662 0.0000 0.0000 0.0809 0.0359 0.0450 0.0405 2

Глумач 16.5141 0.0000 0.0000 2.3113 0.0054 0.6372 0.1926 12

Годовик 9.4660 0.0000 0.0000 2.0549 0.0208 1.1184 0.4110 5

Горња Добриња 5.3069 0.0000 0.0000 3.7813 0.1836 0.8340 0.4201 8

Горобиље 11.6112 0.0000 0.0000 5.0237 0.0131 0.7001 0.2791 17

Гугаљ 3.4479 0.0000 0.0000 0.6203 0.6203 0.6203 0.6203 1

Доња Добриња 10.2292 0.0000 0.0000 5.9234 0.0300 1.6676 0.3949 14

Дражиновићи 9.8512 0.0000 0.0000 5.8760 0.0420 0.8764 0.3673 15

Душковци 12.6308 0.0000 0.0000 1.5014 0.2071 0.5640 0.3754 4

Засеље 19.7910 0.0000 0.0000 1.8031 0.0381 0.3283 0.1387 12

Здравчићи 7.1748 0.0000 0.0000 3.5830 0.0293 0.8180 0.2389 14

Јелен До 2.9820 0.0000 0.0000 0.6351 0.0955 0.2383 0.1270 4

Каленићи 7.2076 0.0000 0.0000 0.2263 0.0155 0.1298 0.0453 5

Лорет 1.3328 0.0000 0.0000 0.0803 0.0803 0.0803 0.0803 1

Љутице 20.2461 0.0000 0.0000 13.9510 0.0260 5.2844 0.4650 24

Мађер 16.1322 0.0000 0.0000 12.5250 0.0408 5.8469 1.7893 7

Мала Јежевица 2.7153 0.0000 0.0000 1.5644 0.3086 0.8626 0.3129 3

Милићево Село 10.2618 0.0000 0.0000 1.2426 0.0185 0.6654 0.2485 5

Мршељи 8.8786 0.0000 0.0000 5.7374 0.0719 4.0408 1.4344 4



Отањ 0.6328 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0

Папратиште 8.3774 0.0000 0.0000 0.2417 0.2417 0.2417 0.2417 1

Пожега 159.1279 0.0000 0.0000 63.7951 0.0006 12.1003 0.2354 220

Пријановићи 10.7217 0.0000 0.0000 1.0048 0.0268 0.4538 0.1256 7

Радовци 0.2997 0.0000 0.0000 0.1418 0.1418 0.1418 0.1418 1

Расна 3.1456 0.0000 0.0000 1.5151 0.0174 0.6011 0.2525 6

Речице 0.8429 0.0000 0.0000 0.3724 0.3724 0.3724 0.3724 1

Роге 40.6271 0.0000 0.0000 20.3574 0.0071 1.0000 0.1508 123

Рупељево 7.4310 0.0000 0.0000 0.3814 0.0630 0.1907 0.1271 3

Сврачково 91.4749 0.0000 0.0000 7.0713 0.0056 0.6378 0.1964 36

Средња Добриња 4.6330 0.0000 0.0000 0.8544 0.0201 0.3086 0.1068 5

Табановићи 1.0235 0.0000 0.0000 0.2112 0.0700 0.1412 0.1056 2

Тврдићи 1.2520 0.0000 0.0000 0.0799 0.0167 0.0429 0.0266 3

Тометино Поље 991.4160 0.0000 0.0000 25.6995 0.3217 20.8319 2.8555 7

Тучково 44.7334 0.0000 0.0000 12.1106 0.0014 1.0546 0.2472 47

Узићи 0.6655 0.0000 0.0000 0.0541 0.0541 0.0541 0.0541 1

Честобродица 2.6347 0.0000 0.0000 0.0967 0.0967 0.0967 0.0967 1

Укупно: 1.596.4000 0.0000 0.0000 236.6534 651

0.0000

0.0000

51.1895

0.0000

Закуп по основу гајења животиња:

Закуп по основу власништва инфраструктуре:

Бесплатно коришћење

Разлика у заокруживању



Величине јавних 

надметања

Ред.број Величина (ха) Број јавних надметања

1 до 5 643

2 од 5 до 20 7

3 од 20 до 100 1

4 преко 100 0

Укупно 651



КО Потес

Бр. 

листа 

непокрет

ности

Број кат. 

парцеле
Површина Култура Класа Разлог изузимања Напомена

Бакионица БРШЉЕН 342 168 0.5286 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Бакионица ЗОЉЕВИНА 342 2 0.3646 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Бакионица ВИНОГРАДИНЕ 1760 263/1 0.3140 воћњак 3

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

Бакионица ВИНОГРАДИНЕ 1758 263/2 0.4269 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Бакионица ЗОЉЕВИНА 342 3 0.2023 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Бакионица ВИНОГРАДИНЕ 771 333/3 0.1058 воћњак 3

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

Бакионица ЛИВАДЕ 322 503/3 0.3477 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Бакионица
СЕКУЛИЦА 

ШАНАЦ
269 627/3 0.0218 пашњак 5

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

Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем 

на коришћење без накнаде



Бакионица ЛИВАДЕ 2060 676 0.0006 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ЈАРУГА

Бакионица ЛИВАДЕ 665 682 0.1165 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Бакионица ЗУКВАРА 1507 778/6 0.1692 њива 5

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

Укупно 2.5980

Велика 

Јежевица
БАШЦИНЕ 101 1025/3 0.2775 воћњак 4

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

Велика 

Јежевица
БАШЦИНЕ 101 1025/3 0.0212

земљиште 

под зградом-

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

Велика 

Јежевица
ЈЕЗЕРА 124 1238 0.3589

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Велика 

Јежевица
БАШЦИНЕ 101 843 0.1766 њива 4

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

Велика 

Јежевица
БАШЦИНЕ 100 848/1 0.5709 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Велика 

Јежевица
БРЕГ 100 967 0.0974

остало 

природно 

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_

Велика 

Јежевица
БРЕГ 100 967 0.0588

земљиште 

под зградом-

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_

Бакионица



Велика 

Јежевица
БРЕГ 100 967 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Велика 

Јежевица
БРЕГ 100 968/1 0.2578

остало 

природно 

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

Велика 

Јежевица
БРЕГ 100 968/2 0.0430

остало 

природно 

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

Велика 

Јежевица
БРЕГ 100 969 0.0048

земљиште 

под зградом-

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_

Велика 

Јежевица
БРЕГ 100 969 0.0488

остало 

природно 

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_

Велика 

Јежевица

ВЕЛИКА 

ЈЕЖЕВИЦА
278 981/2 0.0797 пашњак 5

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

Велика 

Јежевица

ВЕЛИКА 

ЈЕЖЕВИЦА
278 981/2 0.0120

земљиште 

под зградом-

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

Велика 

Јежевица
БАШЦИНЕ 100 988/2 0.0402 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 2.0976

Висибаба КРЦЕВИНЕ 126 1163/3 0.0800 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Висибаба ГРУЈОВИНА 133 1435 0.0092

земљиште 

под зградом-

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

Велика Јежевица



Висибаба ГРУЈОВИНА 133 1435 0.0000 пашњак 5

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

Висибаба ПРУДОВИ 680 180/3 0.0245 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Висибаба ПРУДОВИ 413 183/3 0.0136 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Висибаба ПРУДОВИ 413 183/3 0.0087

земљиште 

под зградом-

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_

Висибаба ЈОВИНО БРДО 103 1982 0.1185

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Висибаба ПУЦАРЕВИНА 838 1995 0.0136

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Висибаба ПУЦАРЕВИНА 838 1995 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Није државна својина Промена облика својине

Висибаба ПУЦАРЕВИНА 838 1995 0.1132 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Висибаба МОРИШТЕ 363 323/5 0.0090

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Висибаба ЛИСНИК 457 984/2 0.0110 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 0.4513Висибаба



Врањани ВРАЊАНИ 342 1139/5 0.0070 ливада 3

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

Врањани ВРАЊАНИ 220 626/2 0.8465 ливада 4

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

Врањани ВРАЊАНИ 220 626/3 0.0234 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Врањани ВРАЊАНИ 167 651/1 0.4515

остало 

природно 

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

Врањани ВРАЊАНИ 96 685 0.0252

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Врањани ВРАЊАНИ 96 714/4 0.0719 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ПОТОК

Врањани ВРАЊАНИ 96 714/6 0.0022 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Врањани ВРАЊАНИ 115 724 0.2199 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Врањани ВРАЊАНИ 94 774/2 0.1136 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Врањани БЈЕЛИШ 115 901 0.1359 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Врањани ВРАЊАНИ 115 902/4 0.0882 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 1.9853

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1063 1171/10 0.0080 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
984 1185/25 0.0000

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
984 1185/25 0.0064 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
2077 1257/1 0.0087 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
2077 1257/2 0.0083 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Глумач СМИШАЉ 306 157 1.6017 шума 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Глумач СМИШАЉ 306 157 0.0600 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Глумач СМИШАЉ 306 157 0.2900 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Глумач СМИШАЉ 306 159 0.3480 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Врањани



Глумач СМИШАЉ 306 163/13 0.0986 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 163/9 0.1818 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 164/2 0.1080 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 165 0.7342 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 168/2 0.0411 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 17/16 0.0211 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 17/19 0.0030 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 17/3 0.3443 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 184 0.0600 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
990 2112/2 0.4236 њива 2

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



Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
990 2112/2 0.1055

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

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
832 2445/2 0.0037 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Глумач СМИШАЉ 306 26 0.0940 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 27 0.4322 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1070 2703/3 0.0731

остало 

природно 

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

Глумач БУРШКИ ПОТОК 1070 2714 1.3089

остало 

природно 

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

Глумач
ЖУЈОВАЦКИ 

ПОТОК
1070 2715 0.2963

остало 

природно 

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

Глумач
ЖУЈОВАЦКИ 

ПОТОК
1070 2716 1.0081

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ПОТОК

Глумач СМИШАЉ 306 35/2 0.4612 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 36/1 0.6979 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Глумач СМИШАЉ 306 42/6 0.0165 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 42/7 0.1420 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1070 471/1 0.1343

остало 

природно 

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

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1070 471/2 0.2326

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
562 478/2 0.0180 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1116 488 0.0621

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1063 520/2 0.1501 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 57/12 0.0463 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 57/13 0.0200 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 57/14 0.0435 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Глумач СМИШАЉ 306 57/15 0.0976 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 57/2 0.0235 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 57/7 0.0602 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 306 57/8 0.2256 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач СМИШАЉ 562 6/2 0.0183 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач ОВСИШТЕ 979 765 0.2000 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Глумач ОВСИШТЕ 979 765 0.3045

остало 

природно 

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

Глумач ОВСИШТЕ 132 766 0.2010 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач ОВСИШТЕ 132 768/1 0.0028

земљиште 

под зградом-

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_

Глумач ОВСИШТЕ 132 768/1 0.1982 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Глумач ОВСИШТЕ 133 768/3 0.0150 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Глумач ОВСИШТЕ 133 768/3 0.0088

земљиште 

под зградом-

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_

Глумач ОВСИШТЕ 133 768/4 0.0248 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач ОВСИШТЕ 133 769/2 0.0111 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 843 0.0120

земљиште 

под зградом-

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

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 843 0.0350

земљиште 

под зградом-

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

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 843 0.7176 њива 2

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

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 843 0.0475

земљиште 

под зградом-

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

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 852/2 0.0268 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 852/2 0.0032

земљиште 

под зградом-

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_



Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1116 854 0.9739 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 857/1 0.2273 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 857/1 0.0240

земљиште 

под зградом-

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_

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 857/1 0.0340

земљиште 

под зградом-

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_

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1116 867 0.4965

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1116 868 0.5145 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1063 968/2 0.0060 њива 3

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

Укупно 14.2028

Годовик КОНАЦИНА 270 1/1 0.3946

остало 

природно 

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

Годовик КОНАЦИНА 270 1/2 0.3270

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 158 1020 0.7168 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Глумач



Годовик КОРОВ 158 1022 0.2557 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 31 1041 0.1791 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОНАЦИНА 270 11 0.1567

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 253 1243 0.0782 ливада 5

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

Годовик КОРОВ 116 1254 2.7029 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОНАЦИНА 270 13 0.1467

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОНАЦИНА 270 2 0.0120

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОНАЦИНА 253 227/2 0.0162 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОНАЦИНА 270 3 0.0100

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОНАЦИНА 269 36/1 0.0140 њива 3

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



Годовик КОНАЦИНА 269 36/1 0.0009

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

Годовик КОНАЦИНА 269 36/2 0.0021 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОНАЦИНА 270 4 0.0390

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 253 438/5 0.0230

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

Годовик КОРОВ 253 438/5 0.0105 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 110 465 0.1661 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 426 467 0.0266 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОНАЦИНА 270 5 0.1316

остало 

природно 

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

Годовик КОНАЦИНА 253 55/3 0.0012 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 110 573 0.0812 њива 6 Није државна својина Промена облика својине



Годовик КОРОВ 429 575 0.0633 њива 6 Није државна својина Промена облика својине

Годовик КОРОВ 110 578 0.0156 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОНАЦИНА 270 6/2 0.0682

остало 

природно 

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

Годовик КОРОВ 253 652 0.3589 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 158 664 0.2425 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 158 671 0.5440 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 45 700 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Годовик КОРОВ 45 700 0.0110 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Годовик КОРОВ 45 700 0.0030

земљиште 

под зградом-

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_

Годовик КОРОВ 45 701/3 0.1216 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Годовик КОРОВ 45 701/4 0.1475 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 110 840 0.1591 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик КОРОВ 253 861/5 0.0996 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Годовик КОНАЦИНА 270 9/2 0.0347

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 7.4111

Горња Добриња ЛОКВА 11 1611 0.3222 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горња Добриња ЛОКВА 529 1612 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Горња Добриња ЛОКВА 529 1612 0.4625 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Горња Добриња ЛОКВА 529 1612 0.0040

земљиште 

под зградом-

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_

Горња Добриња ЛОКВА 11 1613/1 0.0779 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горња Добриња ЛОКВА 11 1613/2 0.1560 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Годовик



Горња Добриња ГУГАЉ 216 1743/1 0.1295 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горња Добриња
МАЛОПАРСКО 

БРДО
466 1943/5 0.0100 њива 8

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

Горња Добриња
ДОСТАНИЦА 

БРДО
216 585/6 0.0957 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КЛИЗИШТЕ

Горња Добриња
ДОСТАНИЦА 

БРДО
216 585/6 0.0243 клизиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КЛИЗИШТЕ

Горња Добриња СТРАЖАРА 321 922/3 0.0922 ливада 4

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

Горња Добриња СТРАЖАРА 279 947 0.0553 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горња Добриња СТРАЖАРА 216 948 0.0100

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_

Горња Добриња СТРАЖАРА 216 948 0.0260 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Горња Добриња СТРАЖАРА 216 948 0.0100

земљиште 

под зградом-

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_

Укупно 1.5256

Горобиље СЛАТИНА 3548 1102/3 0.0004

остало 

природно 

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

Горња Добриња



Горобиље
СВИЛАИЦКО 

ПОЉЕ
3494 1175/2 0.0100 њива 2

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

Горобиље ВРАЊЕВИНА 1297 1195/3 0.0100 њива 2

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

Горобиље СЛАТИНА 40 1907/4 0.0750 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље СЛАТИНА 40 1934/2 0.0237 пашњак 4

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

Горобиље СЛАТИНА 1375 1939/2 0.0108 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље СЛАТИНА 40 1940/2 0.0081 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље СЛАТИНА 40 1944 0.1516 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Горобиље СЛАТИНА 40 1944 0.0054

земљиште 

под зградом-

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_

Горобиље СЛАТИНА 40 1946/2 0.5359 њива 5

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

Горобиље КОРОВИ 1236 2189 0.0138 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Горобиље КОРОВИ 1373 2195/1 0.0503

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље КОРОВИ 1373 2195/2 0.0049

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље КОРОВИ 1236 2196/1 0.2104

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље КОРОВИ 834 2196/2 0.0451

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље КОРОВИ 1236 2196/3 0.0049

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље КОРОВИ 1236 2196/4 0.0328

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2209 0.1557 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2209 0.0031

земљиште 

под зградом-

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_

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2209 0.0073

земљиште 

под зградом-

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_

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 834 2216/1 2.8410

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕПОНИЈА СМЕЋА



Горобиље ДРАГАНОВАЦ 834 2216/2 0.0625 њива 4

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

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 834 2218/2 0.0114

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2219/1 0.1172

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 834 2219/2 0.0501

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2219/3 0.0037

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2219/4 0.0138

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље КОРОВИ 958 2224/4 0.0335 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље КОРОВИ 958 2224/5 0.0113 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље
СВИЛАИЦКО 

ПОЉЕ
3494 2529/9 0.0018 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље
СВИЛАИЦКО 

ПОЉЕ
3494 2669/2 0.0100 ливада 4

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



Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2692 0.1461 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2695 0.1500 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2695 0.1835 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2696 0.2953 пашњак 5

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

Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2700/1 0.1209 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2700/2 0.0343 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље СУВО ПОЉЕ 3494 278/3 0.0065 њива 2

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

Горобиље СУВО ПОЉЕ 3494 279/2 0.0035 ливада 2

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

Горобиље СВИЛАИЦИ 3494 3005/3 0.0100 ливада 3

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

Горобиље
СВИЛАИЦКО 

ПОЉЕ
3494 3010/2 0.0100 ливада 4

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



Горобиље СВИЛАИЦИ 3494 3219/4 0.0100 њива 3

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

Горобиље
СВИЛАИЦКО 

ПОЉЕ
3494 3222/3 0.0022 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље ПОЦЕЦА 114 3357 0.2045 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље ПОЦЕЦА 114 3358 0.2686 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље ПОЦЕЦА 1375 3360 0.0082

земљиште 

под зградом-

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_

Горобиље ПОЦЕЦА 1375 3360 0.0860 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Горобиље ВИДАЦЕВАЦ 834 342/2 0.0030

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље
ГАВРИЛОВИЦА 

БРДО
1236 3454/3 0.0269

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Горобиље
ГАВРИЛОВИЦА 

БРДО
1236 3455/2 0.2149 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље
ГАВРИЛОВИЦА 

БРДО
1236 3457/2 0.0856

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ



Горобиље
ГАВРИЛОВИЦА 

БРДО
1236 3457/3 0.0547 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље СЛАТИНА 1373 3602 0.0535

остало 

природно 

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

Горобиље ВИДАЦЕВАЦ 834 399 0.0060

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље ВИДАЦЕВАЦ 834 403/1 0.0658

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље МОРАВАЦ 1373 450 0.0120

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Горобиље СУВО ПОЉЕ 3494 856/7 0.0100 њива 2

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

Укупно 6.5875

Гугаљ
КРАТОВСКА 

КОСА
92 1045 0.0215 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Гугаљ
КРАТОВСКА 

КОСА
340 1490/2 0.0100 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Гугаљ
НИКОЛИЦА 

КОСА
454 1885/14 0.0041

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине

Гугаљ
НИКОЛИЦА 

КОСА
454 1885/14 0.0029 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Горобиље



Гугаљ
НИКОЛИЦА 

КОСА
455 1885/23 0.0200 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Гугаљ
НИКОЛИЦА 

КОСА
455 1885/23 0.0400 ливада 3 Није државна својина Промена облика својине

Гугаљ
НИКОЛИЦА 

КОСА
292 1885/41 1.2520

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Гугаљ
НИКОЛИЦА 

КОСА
292 1885/42 0.4040

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Гугаљ
НИКОЛИЦА 

КОСА
292 1885/44 0.0566

остало 

природно 

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

Гугаљ
НИКОЛИЦА 

КОСА
340 1885/45 0.0065 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Гугаљ КРШ 169 2 0.6814 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Гугаљ
КРАТОВСКА 

КОСА
92 328 0.0402 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Гугаљ
НИКОЛИЦА 

КОСА
92 406 0.2001 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Гугаљ
НИКОЛИЦА 

КОСА
292 526/1 0.0404 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Гугаљ РТ 92 671/1 0.0479

остало 

природно 

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

Укупно 2.8276

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 1016 0.0280 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 459 1074 0.4136 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 459 1075 0.1299 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 459 1078/1 0.3834 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 459 1078/2 0.1480 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 459 1091 0.0223 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ГРОТ 588 1097/2 0.0202

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

Доња Добриња ГРОТ 588 1097/2 0.0184

земљиште 

под зградом-

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

Доња Добриња ГРОТ 588 1097/2 0.2117 ливада 5

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

Гугаљ



Доња Добриња ГРОТ 588 1097/2 0.0217

земљиште 

под зградом-

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

Доња Добриња ГРОТ 459 1097/3 0.1807 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1127 0.2656 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1128/2 0.1451 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1132 0.0779 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1138 0.4222 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња СМИШАЉ 128 1621 0.0280 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 1874/2 0.1263 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 1874/3 0.0815 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 1874/4 0.0326 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 1874/5 0.0345 пашњак 5

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

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 2066 0.0702 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ПОЉЕ 543 2325/2 0.0153

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине

Доња Добриња ПОЉЕ 543 2325/2 0.0271 њива 5 Није државна својина Промена облика својине

Доња Добриња ШАШКОВИЦА 300 310 0.7936 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ШАШКОВИЦА 300 311 0.3960 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња ПОЉЕ 598 800/2 0.0000

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине

Доња Добриња ПОЉЕ 598 800/2 0.0023 пашњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Доња Добриња ПОЉЕ 128 802/1 0.0217 пашњак 2

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

Доња Добриња ПОЉЕ 128 802/2 0.0018

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_



Доња Добриња ПОЉЕ 128 802/2 0.0247 пашњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 1 817 0.0403

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_

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 1 817 0.0771

остало 

природно 

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_

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 940 0.0441 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 4.3058

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1073/1 0.1419 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1073/1 0.2000 шума 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1091/3 0.0788 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1101/3 0.1219 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1101/5 0.0106 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1107/12 0.1721 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Доња Добриња



Дражиновићи ПОДГОРА 117 1107/14 0.0032 воћњак 5

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

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1107/18 0.0583 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ПОДГОРА 284 1107/21 0.6095 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1107/5 0.0160 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1107/7 0.0280 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 1187 0.0591 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 1196/2 0.0775 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 1219 0.1205 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 1220 0.4531 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 236/2 0.0110 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 240 0.3395 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 241 0.1067 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 242 0.2411 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 278 0.0429 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 278 0.0657 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 285 0.0493 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 312 0.5647 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи
МУСТАФИНО 

БРДО
78 358 0.4038 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 3.9752

Душковци
ВАРАГИЦА 

ПОЉЕ
165 101 0.1928 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци ЗУБОВАЦ 165 108 1.0398 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Дражиновићи



Душковци ЗУБОВАЦ 165 111 1.5715 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци ЗУБОВАЦ 111 144 0.2657 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Душковци ЗУБОВАЦ 111 144 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Душковци ЗУБОВАЦ 111 144 0.0075

земљиште 

под зградом-

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_

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 174 0.3273 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 202/1 0.2395 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 202/1 0.5000 шума 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 203 0.5788 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 213 0.8043 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 214 0.6588 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
207 358/2 0.0120 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
207 358/2 0.0101 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
207 358/2 0.5766 шума 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
207 358/2 0.6853 шума 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци ИВЕ 465 595 1.6076 шума 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Душковци ИВЕ 465 595 1.0000 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Душковци ИВЕ 165 610 0.1003 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци
ВАРАГИЦА 

ПОЉЕ
165 99/1 0.8746 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци
ВАРАГИЦА 

ПОЉЕ
165 99/2 0.0269 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 11.1294

Засеље ОСОЈЕ 189 1090 0.3750 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Душковци



Засеље ОСОЈЕ 189 1091 0.1404 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1092 0.0882 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1093/17 0.2730 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1093/19 0.0268 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1093/20 0.0877 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1094/5 0.1738 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1100/1 0.4070 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1149/10 0.0244 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1149/12 0.3401 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1149/2 0.1477 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Засеље ОСОЈЕ 189 1149/7 0.1300 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1149/8 0.3051 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1150 0.0280 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1151 0.1173 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1153 0.0560 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1251/2 0.2648 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1251/21 0.1240 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1251/22 0.0670 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1251/24 0.0177 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1251/6 0.0502 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Засеље ОСОЈЕ 189 1252 0.0805 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1253/3 0.0751 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1253/9 0.0378

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1255 0.1276 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1256 0.1501 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 147 128 0.0800 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1581 0.3148 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1582 0.3775 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1583/2 0.2150 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1584 0.0917 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Засеље ОСОЈЕ 189 1585 0.1036 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1586 0.2533 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1587 0.1225 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/23 0.2275 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/26 0.3025 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/31 0.1000 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/32 0.0238 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/35 0.0975 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/36 0.1825 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/5 0.1325 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Засеље ОСОЈЕ 189 1588/6 0.0176 ливада 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/7 0.1875 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1589 0.0678 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1590/1 0.6249 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1590/2 0.1650 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1590/3 0.2375 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1590/4 0.3925 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1593/1 0.0536

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1593/2 0.0156 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 1602 0.1795

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Засеље ДОЊЕ СЕЛО 283 1758 0.0480 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 283 1760 0.4481

остало 

природно 

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

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 232 1765/1 0.3969 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 232 1765/1 0.0314

земљиште 

под зградом-

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_

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 232 1765/2 0.0060 пашњак 7

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

Засеље ПОЉЕ 232 1786 0.0245 пашњак 8

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

Засеље ПОЉЕ 281 1804 0.0011 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ПОЉЕ 189 1901 0.0618 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ПОЉЕ 189 1902 0.0355 пашњак 7

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

Засеље ОСОЈЕ 190 2129 0.1198 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Засеље ОСОЈЕ 190 2134/1 0.5000 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 190 2134/3 0.3480 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 147 2137 0.5480 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 190 2138/2 0.0796 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 147 2139 0.3890 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 147 2141 0.0294 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 2187 0.4320 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 2190 0.5440 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 147 2195 0.1910 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2357 0.1797 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2359 0.1322 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2361 0.1198 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2366 0.1567 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2369 0.2755 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 2408/13 0.0920 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 2408/9 0.1781 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 2410/2 0.1740 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље БРДО 147 2516/1 0.3577 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље БРДО 147 2516/2 0.2740 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље БРДО 147 2517/2 0.2094 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Засеље БРДО 189 2520 0.2746 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље БРДО 189 2524 0.0917 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ДУБОКО 189 2534 0.1783 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ДУБОКО 189 2536 0.5394 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ДУБОКО 189 2537 0.1463 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље
БОГДАНОВИЦА 

БРДО
189 2551/3 0.1473 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље
БОГДАНОВИЦА 

БРДО
189 2552 0.0302 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље
БОГДАНОВИЦА 

БРДО
189 2553 0.5065 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 2579 0.0837 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2630 0.0400 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 147 473 0.0206 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 147 574 0.0842 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 649 0.0030

земљиште 

под зградом-

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_

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 649 0.0274 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 649 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 147 678 0.0641 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 679/2 0.0390 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 679/2 0.0104

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_

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 679/3 0.0506 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 147 700 0.1444 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 189 776/2 0.2722 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 189 776/6 0.0743 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 779 0.0450 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље ОСОЈЕ 189 780 0.4000 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 17.9879

Здравчићи КОД КУЦЕ 215 1006/6 0.0500 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Здравчићи СУВО ПОЉЕ 215 1076/1 0.0939

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

Здравчићи СУВО ПОЉЕ 215 1076/1 0.1200 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Здравчићи ЈОСАНИЦА 900 153/2 0.0145 ливада 6 Није државна својина Промена облика својине

Здравчићи ЈАСАНИЦА 900 174/2 0.0119 њива 5 Није државна својина Промена облика својине

Здравчићи
ЗАЈЕД.СА 

ВРЦАЊЕ
131 2090/3 0.0065

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Засеље



Здравчићи
ЗАЈЕД.СА 

ВРЦАЊЕ
131 2090/5 0.0070

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Здравчићи
БРЕЗОВА 

ГЛАВИЦА
1 217 1.8448 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Здравчићи
БРЕЗОВА 

ГЛАВИЦА
1 434 0.0682 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Здравчићи КОД КУЦЕ 900 468/2 0.0217 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Здравчићи БАРЕ 339 702/4 0.1110 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Здравчићи КРЕМЕЊАЦА 637 710/5 0.0387

земљиште 

под зградом-

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

Здравчићи КРЕМЕЊАЦА 637 710/5 0.1013 пашњак 6

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

Здравчићи КРЕМЕЊАЦЕ 560 712/2 0.0320 ливада 2

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

Здравчићи КОД БУНАРА 131 723/3 0.1025

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Здравчићи ПОД ПУТЕМ 215 726/10 0.0650 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Здравчићи ПОД ПУТЕМ 560 726/14 0.8163 пашњак 6

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

Здравчићи ПОД ПУТЕМ 131 726/17 0.0247

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Здравчићи ЦРВКОВИНА 900 787 0.0109 ливада 6 Није државна својина Промена облика својине

Здравчићи ЛУКЕ 215 94/13 0.0509 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 3.5918

Јелен До АЈДАРЕВИНА 17 101 0.0301

земљиште 

под зградом-

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_

Јелен До АЈДАРЕВИНА 17 101 0.0635 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Јелен До АЈДАРЕВИНА 17 101 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 169 0.0501 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 18 0.0984 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 187 0.3285 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Здравчићи



Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 189 0.2035 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 248 0.0394 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 248 0.0010

земљиште 

под зградом-

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_

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 249 0.0804 воћњак 4 Није државна својина Промена облика својине

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 250 0.0406 њива 6 Није државна својина Промена облика својине

Јелен До АЈДАРОВИНА 145 296/1 0.0576 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДАРЕВИНА 106 303 0.0049

земљиште 

под зградом-

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_

Јелен До АЈДАРЕВИНА 106 303 0.0087 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Јелен До АЈДАРЕВИНА 106 303 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Јелен До АЈДАРЕВИНА 119 309 0.0135 пашњак 5 Није државна својина Промена облика својине



Јелен До АЈДАРОВИНА 146 333/5 0.0090

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_

Јелен До АЈДАРОВИНА 146 333/5 0.0111 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Јелен До АЈДУКОВАЦ 128 334/2 0.0046 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДУКОВАЦ 148 335/1 0.0160 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДУКОВАЦ 148 335/1 0.1637 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДУКОВАЦ 24 337/1 0.1686 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДУКОВАЦ 24 338 0.0691 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДУКОВАЦ 24 342/2 0.0129 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДУКОВАЦ 148 345/1 0.0674 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДУКОВАЦ 140 357 0.1533

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



Јелен До АЈДУКОВАЦ 140 357 0.0666 њива 3

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

Јелен До АЈДУКОВАЦ 104 569/2 0.0204 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДУКОВАЦ 24 573 0.0238 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До АЈДУКОВАЦ 1 595/2 0.0900 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

НАСИП

Јелен До АЈДАРОВИНА 1 84 0.0722 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Јелен До АЈДАРОВИНА 1 84 0.0181

земљиште 

под зградом-

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_

Јелен До АЈДАРОВИНА 1 84 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Јелен До АЈДАРОВИНА 71 96/2 0.2099 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 2.3469

Каленићи СОКОЛОВИНА 160 113 0.2105 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи ВИНОГРАДИНА 202 1284 0.0783 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Јелен До



Каленићи БАРАЈЕВАЦ 202 139/2 0.0295 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
426 1469/2 0.1495

остало 

природно 

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

Каленићи БАРАЈЕВАЦ 202 147/2 0.0331 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
426 1470/1 0.6998

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
426 1471/1 0.5907

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
202 1483/1 0.0328 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
202 1483/2 0.0109 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
426 1543/2 0.2851

остало 

природно 

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

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
202 1564/3 0.3932 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи ПОЉЕ 202 1565/3 0.0027 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Каленићи СОКОЛОВИНА 160 2 3.3990 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи СОКОЛОВИНА 160 3 0.1727 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи БАРАЈЕВАЦ 160 330/3 0.0929 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Каленићи БАРАЈЕВАЦ 160 350 0.0225 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи ПОЉЕ 160 432/6 0.0298 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Каленићи БАРАЈЕВАЦ 149 443/1 0.1838 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи БАРАЈЕВАЦ 149 444/1 0.0986 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
160 458/6 0.0036 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
160 458/6 0.0269

земљиште 

под зградом-

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_

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
160 458/6 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_



Каленићи ВИНОГРАДИНА 160 686 0.3367 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Каленићи СОКОЛОВИНА 160 892 0.0487 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Укупно 6.9813

Лопаш БАТОЦА 178 1041/1 0.1771 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лопаш БАТОЦА 178 1041/2 0.0790 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лопаш БАТОЦА 178 1042 0.1088 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лопаш БАТОЦА 178 1043 0.2448 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лопаш БАДАЊ 178 1115/1 0.0012

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

Лопаш БАДАЊ 178 1115/1 0.0212 ливада 5

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

Лопаш БАДАЊ 178 1115/2 0.0123 њива 4

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

Лопаш БАДАЊ 178 1115/2 0.0007

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

Каленићи



Лопаш БАДАЊ 178 1116/1 0.3731 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лопаш БАДАЊ 178 1116/2 0.0003

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

Лопаш БАДАЊ 178 1116/2 0.0098 воћњак 3

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

Лопаш БАДАЊ 178 1116/4 0.1132 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лопаш МУЊСКО БРДО 125 1240/2 0.0659

остало 

природно 

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

Лопаш БАРИЊЕ 125 1277 0.0640

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лопаш АНÐЕЛОВИНА 125 2055/2 0.4410

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Лопаш БАРЕТИНА 125 2072/1 0.5195

остало 

природно 

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_

Лопаш БАРЕТИНА 125 2072/1 0.2498

земљиште 

под зградом-

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_

Лопаш
БАНОВИЦА 

ГРОБЉЕ
125 2079 0.6534

остало 

природно 

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



Лопаш МУЊСКО БРДО 125 2080 2.0440

остало 

природно 

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

Лопаш КОНИК 125 2081 0.6377

остало 

природно 

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

Лопаш БАРАЈЕВАЦ 645 85 0.0035

земљиште уз 

зграду - 

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_

Лопаш БАРАЈЕВАЦ 645 85 0.0261 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Лопаш БАРАЈЕВАЦ 645 85 0.0004

земљиште 

под зградом-

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_

Лопаш
КОСА 

МИРЦЕТИЦА
705 868/7 0.0022

земљиште 

под зградом-

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_

Лопаш
КОСА 

МИРЦЕТИЦА
705 868/7 0.0446

остало 

природно 

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_

Лопаш
КОСА 

МИРЦЕТИЦА
705 868/7 0.0076

земљиште 

под зградом-

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_

Лопаш
КОСА 

МИРЦЕТИЦА
705 868/7 0.0107

земљиште 

под зградом-

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_

Лопаш БАТОЦА 124 873 0.5007 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Лопаш БАТОЦА 124 873 0.0048

земљиште 

под зградом-

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_

Лопаш БАТОЦА 181 875 0.2797

остало 

природно 

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_

Лопаш БАТОЦА 181 875 0.0300

земљиште 

под зградом-

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_

Укупно 6.7271

Лорет БРЕЗАК 169 1072/3 0.0762 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лорет БРЕЗАК 169 1072/4 0.1988 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лорет ПАВЛОВИНА 211 312 0.2713 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лорет ПАВЛОВИНА 211 339 0.6561 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лорет ЛОРЕТСКО БРДО 211 407 0.0300 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лорет
ОКРУГЛА 

ТАКИША
315 812/3 0.0021

остало 

природно 

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

Лорет БРЕЗАК 98 918 0.0180 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Лопаш



Укупно 1.2525

Љутице БЕГЛУК 151 229 0.0160 ливада 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Љутице БЕГЛУК 151 230 0.1610 ливада 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Љутице БЕГЛУК 151 232/2 0.0766 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Љутице БРЕЗАЦИ 350 236/11 0.0064 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Љутице БЕГЛУК 151 245 2.3760 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Љутице БЕГЛУК 151 260/2 0.0424 ливада 7

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

Љутице БЕГЛУК 151 260/2 0.0165

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

Љутице БЕГЛУК 151 267 0.0930 ливада 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Љутице БЕГЛУК 151 268/1 0.0030

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

Љутице БЕГЛУК 151 268/1 0.0248 ливада 8

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

Лорет



Љутице БЕГЛУК 151 269/1 0.0229 ливада 7

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

Љутице БЕГЛУК 151 269/1 0.0012

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

Љутице БЕГЛУК 151 272 0.0098 ливада 7

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

Љутице БЕГЛУК 151 272 0.0006

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

Љутице БЕГЛУК 151 284/16 0.0476 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Љутице БЕГЛУК 151 284/20 0.0300

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

Љутице БЕГЛУК 151 284/20 0.0271 пашњак 8

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

Љутице КАМЕНИЦА 417 295/3 0.0036

земљиште 

под зградом-

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_

Љутице КАМЕНИЦА 417 295/3 0.0189 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Љутице ПОГЛЕД 151 303/6 0.0559 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Љутице КОД КОЛИБЕ 151 342/5 0.0392 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Љутице БЕЛОБОР 151 353/1 0.1089 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Љутице БЕЛОБОР 151 353/1 0.0827

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

Љутице БЕГЛУК 151 353/2 0.0272 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Љутице БЕЛОБОР 151 354 0.3413 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Љутице БЕЛОБОР 541 356/1 0.3190 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Љутице БЕЛОБОР 541 356/1 0.6615

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_

Љутице БЕЛОБОР 151 504 1.1288 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Љутице БРЕЗИЈЕ 151 559 0.4449 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Љутице БРЕЗЈЕ 151 680 0.1083 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Укупно 6.2951Љутице



Мађер ЉУТИЦЕ 91 188/8 0.3820 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мађер ЉУТИЦЕ 91 447 0.0961 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мађер ЉУТИЦЕ 91 449 0.1925 воћњак 4

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

Мађер ЉУТИЦЕ 196 489/2 2.3383 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мађер ЉУТИЦЕ 196 491/1 0.4672 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Мађер ЉУТИЦЕ 91 493/2 0.0509 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мађер ЉУТИЦЕ 196 494/1 0.0802 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 3.6072

Мала Јежевица КРЕМЕН 159 1050/3 0.0623 њива 5

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

Мала Јежевица ГОЛО БРДО 135 374/3 0.3994 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мала Јежевица ГОЛО БРДО 97 411 0.0600 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мађер



Мала Јежевица
СТОЈКОВИЦА 

БРДО
135 883 0.2462 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мала Јежевица
СТОЈКОВИЦА 

БРДО
135 883 0.3830 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 1.1509

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
239 1094 0.7522 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
239 1096 1.5314 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
239 1105 1.0822 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
239 1135 0.9330 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1226 0.0604 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1233/2 0.0317 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1233/3 0.0869 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1235 0.0175 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Мала Јежевица



Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1235 0.0007

земљиште 

под зградом-

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_

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
398 1249/5 0.1265

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
155 1253/1 0.4081 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село СПАСОЈЕВИНА 682 1605/1 0.0688 пашњак 6

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

Милићево Село СПАСОЈЕВИНА 239 2015 0.4209 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 412/2 0.0928 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село ТАМНАВЕ 894 425/2 0.0088 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 446/1 0.3046 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 454/3 0.0290 ливада 4

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

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 455/3 0.0223 њива 4

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



Милићево Село ТАМНАВЕ 239 467/2 0.5759 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 468 0.8640 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 469 0.7574 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село ТАМНАВЕ 726 674/3 0.0289 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
239 853/2 0.7238 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
682 942/2 0.0914 воћњак 4

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

Укупно 9.0192

Мршељи ЗЕЛЕНИ БРЕГ 103 1108/1 0.0888 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗЕЛЕНИ БРЕГ 103 1108/2 0.5934 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗЕЛЕНИ БРЕГ 103 1108/5 0.1413 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи РИДОВИ 163 328/5 0.0006

остало 

природно 

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

Милићево Село



Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 516/10 0.3365 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 516/18 0.5428 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 516/19 0.1322 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 516/21 0.0210 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 516/22 0.0058 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/10 0.1120 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/11 0.0400 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/12 0.0120 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/13 0.8820 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/9 0.0021

земљиште 

под зградом-

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



Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/9 0.1939 воћњак 6

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

Мршељи РИДОВИ 59 663/2 0.0125

земљиште 

под зградом-

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_

Мршељи РИДОВИ 59 663/2 0.0243 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Укупно 3.1412

Отањ ПОБРÐЕ 99 160/2 0.0494 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Отањ МИЉАКОВИНА 101 552/1 0.3232

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште

Није пољопривредно 

земљиште

Отањ МИЉАКОВИНА 101 552/2 0.0168 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Отањ РАВАН 101 603 0.0450

остало 

природно 

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

Отањ МИЉАКОВИНА 131 794/11 0.0050 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Отањ МИЉАКОВИНА 131 794/2 0.0090 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Отањ МИЉАКОВИНА 99 846/2 0.0642 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Мршељи



Отањ МИЉАКОВИНА 99 846/3 0.0050 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Отањ МИЉАКОВИНА 99 848/2 0.0033 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Отањ МИЉАКОВИНА 99 850/10 0.0220 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Отањ МИЉАКОВИНА 99 850/11 0.0816 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Отањ МИЉАКОВИНА 99 850/9 0.0083 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 0.6328

Папратиште ОРАОВИЦА 212 124 0.1737 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Папратиште ГВОЗДАЦ 117 1431 0.0020 пашњак 6

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

Папратиште ГВОЗДАЦ 117 1431 0.0508

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

Папратиште КОД КУЦЕ 85 437 0.1381 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Папратиште КОД КУЦЕ 85 438 0.4445 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Отањ



Папратиште КОД КУЦЕ 85 443 0.6423 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Папратиште ВОТЊАК 189 471/2 0.3692 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Папратиште У БРДУ 117 6/2 0.0872 пашњак 6

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

Папратиште У РЈЕЦИ 364 872 0.0220 ливада 7 Није државна својина Промена облика својине

Папратиште У РЕЦИ 364 872 0.0047

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине

Папратиште РИДОВИ 212 95 6.1010 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Папратиште РИДОВИ 212 96 0.1002 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 8.1357

Пилатовићи ГОРЊЕ ПОЉЕ 557 1009/3 0.0161 ливада 3

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

Пилатовићи ГОРЊЕ ПОЉЕ 928 1325/2 0.0108

земљиште 

под зградом-

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_

Пилатовићи ГОРЊЕ ПОЉЕ 928 1325/2 0.2192 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Папратиште



Пилатовићи СУВО ПОЉЕ 776 1524 0.1960 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пилатовићи ДОЊЕ ПОЉЕ 776 162 0.0285 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
240 391/12 0.2000 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
240 391/2 0.8400 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
240 391/5 0.4000 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
240 391/6 0.3620 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
776 825/1 0.0120 њива 4

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

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
154 848/2 0.0270 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
154 848/3 0.0104 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 2.3220

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0104 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пилатовићи



Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0008

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0048

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0064

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0005

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0091

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ПЛАЦ 842 100/9 0.0009 пашњак 4

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

Пожега ПЛАЦ 842 101/1 0.0330 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ПЛАЦ 842 101/1 0.0120

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ПЛАЦ 842 101/2 0.0087 пашњак 4

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



Пожега ПЛАЦ 842 101/3 0.0234 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега МАРТИЦЕВИНА 1329 1011/1 0.0130

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 1329 1011/1 0.0273 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 242 102/1 0.0029

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 242 102/1 0.0030

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 242 102/1 0.1013 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 242 102/2 0.0010

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 242 102/2 0.0062 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 784 117/1 0.0042

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 784 117/1 0.0074

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ВАРОШ 784 117/1 0.0495 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОЛГЕ ÐОКИЦ 782 117/3 0.0097

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ОЛГЕ ÐОКИЦ 782 117/3 0.0129 њива 1

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

Пожега ОЛГЕ ÐОКИЦ 782 117/3 0.0021

земљиште 

под зградом-

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

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4265 1248/11 0.0189 ливада 5

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

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4265 1248/8 0.0275 ливада 5

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

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3604 1249/14 0.0310 ливада 5

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

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 4039 1249/16 0.0203 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 4039 1249/16 0.0091

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 4024 1249/2 0.0420 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 4024 1249/2 0.0015

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_

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 4126 1249/3 0.0313 ливада 5

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

Пожега ПАНАЗУРИСТЕ 3636 1249/8 0.0390 њива 3

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

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3798 1249/9 0.0004

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_

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3798 1249/9 0.0370 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3903 1250/2 0.0501

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3903 1250/2 0.0150 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3903 1250/2 0.0072

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4170 1250/3 0.0122 пашњак 5

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

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4039 1250/4 0.0148 пашњак 5

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



Пожега МАРТИЦЕВИНА 859 1250/5 0.0141 пашњак 5

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

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3604 1250/6 0.0132 пашњак 5

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

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4171 1250/7 0.0121 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4171 1250/7 0.0004

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_

Пожега ПАНУÐИРИСТЕ 3928 1250/8 0.0013 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ПАНУÐИРИСТЕ 3928 1250/8 0.0079

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3927 1250/9 0.0056 пашњак 5

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

Пожега МАРТИЦЕВИЦА 4024 1252/2 0.0335 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ДО 1721 1294/10 0.0813 пашњак 5 Није државна својина Промена облика својине

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3917 1311/1 0.0539 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега МАРТИЦЕВИНА 3917 1311/1 0.0039

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_

Пожега КОД КУЦЕ 3629 1315 0.0077

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 3629 1315 0.0325 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 3629 1315 0.0041

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 3629 1315 0.0499

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3745 1329/1 0.0300 њива 3

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

Пожега МАТИЦЕВИНА 3744 1329/2 0.0349 њива 3

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

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3766 1345/15 0.0039 њива 2

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

Пожега БАКИОНИЦКА 4303 1346 0.0084

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАКИОНИЦКА 4303 1346 0.0268 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега БАКИОНИЦКА 4303 1346 0.0034

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАКИОНИЦКА 4303 1346 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега БАКИОНИЦКА 4303 1346 0.0058

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 2 1347/11 0.0068 ливада 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 3768 1349 0.0665 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 3768 1349 0.0031

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 3768 1350 0.0204 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 3768 1350 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КОД КУЦЕ 3768 1350 0.0037

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3845 1356/4 0.0023 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Пожега МАРТИЦЕВИНА 234 1357/1 0.1845 њива 3

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

Пожега БАКИОНИЦКА 3845 1357/2 0.0076 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАКИОНИЦКА 3845 1357/2 0.0018

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1358/9 0.0152

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1358/9 0.0162 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 3627 1362/4 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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

Пожега КОД КУЦЕ 3627 1362/4 0.0192

земљиште 

под зградом-

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

Пожега КОД КУЦЕ 3627 1362/4 0.6599 воћњак 2

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

Пожега КОД КУЦЕ 362 1366/1 0.0501

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КОД КУЦЕ 362 1366/1 0.0153 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега КОД КУЦЕ 362 1366/1 0.0057

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 362 1366/5 0.0447 воћњак 2

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

Пожега КОД КУЦЕ 3574 1368 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КОД КУЦЕ 3574 1368 0.0344 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 3574 1368 0.0024

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 3574 1368 0.0011

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_

Пожега КОД КУЦЕ 3574 1368 0.0078

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОДК КУЦЕ 3574 1369/1 0.0033 воћњак 2

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

Пожега КОДК КУЦЕ 3574 1369/1 0.1258 воћњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОДК КУЦЕ 3574 1369/1 0.0009

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



Пожега КАТАРЦЕВИНА 3627 1370/1 0.4920 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4277 1370/2 0.0234 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4277 1370/2 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4277 1370/2 0.0071

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4277 1370/3 0.0671 пашњак 4

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

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4277 1370/3 0.0161 њива 5

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

Пожега КАТАРЦЕВИНА 2029 1370/4 0.0057

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КАТАРЦЕВИНА 2029 1370/4 0.0286 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КАТАРЦЕВИНА 2029 1370/4 0.0039

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КАТАРЦЕВИНА 2029 1370/4 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_



Пожега КАТАРЦЕВИНА 1645 1370/6 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КАТАРЦЕВИНА 1645 1370/6 0.0058

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КАТАРЦЕВИНА 1645 1370/6 0.0184 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КАТАРЦЕВИНА 1645 1370/6 0.0042

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КАТАРЦЕВИНА 1645 1370/7 0.0828 пашњак 4

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

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1371/1 0.2575 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Пожега МАРТИЦЕВИНА 1681 1371/3 0.0038

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 1681 1371/3 0.0473 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1373 0.0065

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1373 0.0035

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1373 0.1651 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1374 0.2463 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1375 0.2035 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1376 0.0379 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1376 0.0065

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1376 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1376 0.0041

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 4277 1380 0.0050

земљиште 

под зградом-

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

Пожега КОД КУЦЕ 4277 1380 0.3760 пашњак 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 4277 1380 0.0450 пашњак 4

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



Пожега ПЛАЦ 366 141/3 0.0042 воћњак 1

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

Пожега ПЛАЦ 366 141/4 0.0027 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 897 142/2 0.0108

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 897 142/2 0.0479 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 955 142/5 0.0020 њива 1

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

Пожега ВАРОШ 955 142/6 0.0002 њива 1

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

Пожега ВАРОШ 955 144/2 0.0126

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 955 144/2 0.0184 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 955 144/4 0.0156 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1636 1459/2 0.0986 њива 4

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



Пожега БАРЕ 4215 1459/4 0.0471 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 4215 1459/5 0.2107 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 4215 1460/1 0.3136 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 4215 1460/1 0.0031

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_

Пожега БАРЕ 4215 1462/3 0.0032 ливада 2

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

Пожега БАРЕ 171 1463 0.0052

земљиште 

под зградом-

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

Пожега БАРЕ 171 1463 0.2379 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 171 1463 0.0615 њива 2

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

Пожега БАРЕ 2058 1465/1 0.0914

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 2058 1465/1 0.8765 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега БАРЕ 2058 1465/3 0.0094 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 2058 1465/4 0.0452 пашњак 2

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

Пожега ВАРОШ 56 147/1 0.0134 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 56 147/1 0.0001

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_

Пожега ДВОРИСТЕ 994 147/2 0.0240 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ДВОРИСТЕ 994 147/2 0.0087

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ДВОРИСТЕ 994 147/2 0.0004

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_

Пожега БАРЕ 3594 1474/1 0.2060 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 4269 1475/1 0.0501

земљиште уз 

зграду - 

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

Пожега БАРЕ 4269 1475/1 0.0150 њива 2

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



Пожега БАРЕ 4269 1475/1 0.0177

земљиште 

под зградом-

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

Пожега БАРЕ 4030 1475/2 0.1620 њива 2

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

Пожега ПАУЉЕ 3613 1478 0.2665 њива 2

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

Пожега БАРЕ 1597 1479/2 0.3282 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1597 1479/3 0.1031 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЕРИЦЕВИНА 1597 1479/4 0.1237 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1740 1480/1 0.1670 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1740 1480/3 0.1110 њива 2

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

Пожега БАРЕ 1740 1480/4 0.0254 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1740 1480/4 0.0698 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Пожега БАРЕ 1713 1480/5 0.0135 њива 2

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

Пожега БАРЕ 1740 1481/2 0.0111 њива 2

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

Пожега БАРЕ 1740 1481/3 0.0890 њива 2

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

Пожега КОД КУЦЕ 1647 1484/1 0.0295 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 1740 1484/2 0.0361 њива 2

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

Пожега КОД КУЦЕ 1647 1484/3 0.0037 њива 2

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

Пожега КОД КУЦЕ 1647 1484/5 0.0923 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 1647 1484/5 0.1485 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега КОД КУЦЕ 3803 1488/2 0.0768 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1489/2 0.0110

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега КОД КУЦЕ 3576 1489/2 0.0178 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 3576 1490/1 0.5160 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1835 1490/10 0.3657 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1835 1490/11 0.0222 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3576 1490/12 0.0342 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3576 1490/13 0.0116 ливада 2

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

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/2 0.2364 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/4 0.0064

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/4 0.0204 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/5 0.1140 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/5 0.0062

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/6 0.2890 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 4302 1490/7 0.0167 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 4302 1490/7 0.0242 њива 2

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

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/8 0.0018 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/9 0.2410 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0094

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0015

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0007

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0015

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0052

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0015

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0034

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0020

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.3025 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 1.0051

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_

Пожега БАРЕ 3576 1492/1 0.5614 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3576 1492/1 0.3998 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 3576 1492/10 0.0254 ливада 2

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

Пожега БАРЕ 1877 1492/11 0.0398 ливада 2

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



Пожега БАРЕ 1877 1492/12 0.0130 ливада 2

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

Пожега БАРЕ 3576 1492/13 0.0386 ливада 2

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

Пожега БАРЕ 3576 1492/14 0.0600 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КУЦЕ 3576 1492/6 0.1756 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 4294 1492/7 0.0434 ливада 2

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

Пожега КОД КУЦЕ 3812 1492/8 0.4610 ливада 2

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

Пожега БАРЕ 3576 1492/9 0.0602 ливада 2

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

Пожега БАРЕ 3607 1494 0.5628 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 2031 1495 0.7170 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1665 1496/1 0.0919 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега БАРЕ 1664 1496/2 0.0878 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1636 1496/3 0.0880 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3611 1501 0.4578 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1929 1502 0.1352 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3587 1503 0.0258 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1642 1505 0.0080 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ЦАИР 1639 1506 0.0190 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЦАИР 1661 1507/1 0.0399 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЦАИР 1662 1507/2 0.0551 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1789 1508/1 0.1405 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега БАРЕ 232 1508/2 0.2501 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1789 1508/3 0.0553 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЦАИР 1657 1509 0.1891 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СУВО ПОЉЕ 2035 1510/1 0.2871 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СУВО ПОЉЕ 2035 1510/2 0.2946 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СУВО ПОЉЕ 2035 1510/3 0.1535 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СУВО ПОЉЕ 2035 1510/5 0.0762 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СУВО ПОЉЕ 2035 1510/6 0.0805 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КАНДИЦЕВИНА 1649 1511 0.3621 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КАДИЦЕВИНА 4234 1512 0.1747 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Пожега БАРЕ 4234 1513 0.1636 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 2036 1515/1 0.3946 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3503 1515/2 0.3927 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега МОСТОВИНА 1636 1516/1 0.1339 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега МОСТОВИНА 1664 1516/2 0.1557 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега МОСТОВИНА 1665 1516/3 0.1391 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 1641 1517 0.3457 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3588 1518 0.1386 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 2037 1519 0.1394 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3596 1520 0.1370 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега МАРЛОВИНА 3589 1521 0.0326 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1648 1522/1 0.2928 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 2047 1522/2 0.3316 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 4298 1522/3 0.3009 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1648 1522/4 0.0492 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 6015 1523/1 0.3098 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 6015 1523/2 0.2536 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 6015 1524 0.2056 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3506 1525/1 0.1175 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3506 1525/2 0.0556 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега БАРЕ 250 1529/1 0.1092 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 250 1529/2 0.0277 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 250 1530 0.0942 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3574 1540 0.0466 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1659 1542/1 0.3743 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1659 1542/2 0.0966 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1635 1543/1 0.2984 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 235 1543/2 0.3192 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1646 1543/3 0.1670 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 4299 1543/4 0.0405 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега СЕНОВИНА 1663 1544/1 0.4513 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1654 1545/2 0.1257 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3593 1546 0.1537 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3591 1547 0.1532 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 173 1548/1 0.0593 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега
ВОЈВОДЕ 

МИШИЦА
2024 155 0.0055

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_

Пожега
ВОЈВОДЕ 

МИШИЦА
2024 155 0.0229 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КАПИЈЕ 3559 1555/1 0.0591 њива 1

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

Пожега КОД КАПИЈЕ 3559 1555/3 0.0037 њива 1

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

Пожега КЊАЗА МИЛОША 3559 1557/1 0.2551 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега КЊАЗА МИЛОША 3559 1557/1 0.0120

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КАПИЈЕ 3559 1557/3 0.0171 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 3626 1567 0.2777 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 302 1568/12 0.0252 пашњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3854 1568/13 0.0004 њива 1

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

Пожега БАРЕ 356 1568/15 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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

Пожега БАРЕ 356 1568/15 0.2915 њива 1

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

Пожега БАРЕ 356 1568/15 0.0535 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 356 1568/15 0.0035

земљиште 

под зградом-

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

Пожега БАРЕ 1530 1568/21 0.0048 њива 1

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



Пожега БАРЕ 1530 1568/21 0.0011

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

Пожега БАРЕ 1530 1568/21 0.0005

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

Пожега БАРЕ 1796 1568/24 0.0696 њива 1

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

Пожега БАРЕ 356 1568/7 0.1400 пашњак 1

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

Пожега БАРЕ 1776 1568/8 0.0027

земљиште 

под зградом-

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

Пожега БАРЕ 1776 1568/8 0.0057

земљиште 

под зградом-

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

Пожега БАРЕ 1776 1568/8 0.0075 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1776 1568/8 0.0501

земљиште уз 

зграду - 

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

Пожега БАРЕ 3650 1569/2 0.1926 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3602 1570/2 0.1277 њива 1

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



Пожега БАРЕ 3602 1570/2 0.0442 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1796 1570/5 0.0343 њива 1

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

Пожега БАРЕ 3888 1572/3 0.0554 њива 1

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

Пожега БАРЕ 4240 1572/5 0.0498 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1615 1572/6 0.0516 њива 1

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

Пожега СУВОТОЛЕ 6079 1573/3 0.0451 њива 1

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

Пожега СУВОТОЛЕ 4240 1573/4 0.0390 њива 1

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

Пожега СУВОТОЛЕ 1877 1573/5 0.0568 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1887 1574/1 0.0600 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 1887 1574/1 0.0006

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_



Пожега БАРЕ 1887 1574/2 0.0525 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1887 1574/3 0.0294 њива 1

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

Пожега БАРЕ 4239 1574/5 0.0040

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_

Пожега БАРЕ 4239 1574/5 0.0042

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 4239 1574/5 0.0057

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_

Пожега БАРЕ 4239 1574/5 0.0099 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 4239 1574/6 0.0064

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 4239 1574/6 0.0094 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 4239 1574/6 0.0093

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 4239 1574/6 0.0075

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега БАРЕ 1791 1578/5 0.0952 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1796 1579/3 0.0099 њива 1

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

Пожега СУВО ПОЉЕ 5952 1580/1 0.1358 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1796 1580/3 0.0051 њива 1

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

Пожега СУВО ПОЉЕ 5952 1580/4 0.0402 њива 1

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

Пожега СУВО ПОЉЕ 4070 1580/6 0.0566 њива 1

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

Пожега СУВО ПОЉЕ 5953 1580/7 0.0318 њива 1

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

Пожега СУВО ПОЉЕ 5952 1580/8 0.3708 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1796 1581/3 0.0186 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1796 1584/3 0.0211 њива 1

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



Пожега БАРЕ 1796 1585/2 0.0030 њива 1

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

Пожега БАРЕ 2063 1585/5 0.0020 њива 1

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

Пожега БАРЕ 2065 1588/10 0.0526 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1640 1589 0.5747 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1666 1591 0.4666 ливада 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1666 1592/2 0.0515 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1666 1593/2 0.0830 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КАПЕТОВИНА 1652 1594 0.2929 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 4017 1598/2 0.0430 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ВАРОШ 1308 160/1 0.0288 њива 1

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



Пожега ВАРОШ 1308 160/4 0.0274 њива 1

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

Пожега БАРЕ 1637 1600/2 0.0002 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 1789 1601/1 0.1807 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 232 1601/3 0.1017 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1642 1602 0.0046 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3571 1603 0.0006 ливада 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1906 1605/1 0.1367 њива 1

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

Пожега БАРЕ 4244 1605/2 0.2440 ливада 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1906 1606 0.0322 њива 1

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

Пожега ЛУКА 1906 1607/1 0.0007

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_



Пожега ЛУКА 1906 1607/1 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ЛУКА 1906 1607/1 0.1040 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУКА 1906 1607/1 0.0097

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 1938 1615 0.0980 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 1938 1615 0.0008

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_

Пожега ВАРОШ 46 162/1 0.0019

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_

Пожега ВАРОШ 46 162/1 0.0385 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 1938 1626/3 0.0862 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ВАРОШ 1360 163/2 0.0495 воћњак 1

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

Пожега БАРЕ 1938 1667/1 0.0256 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_



Пожега БАРЕ 1938 1667/1 0.0610 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 1938 1667/2 0.0221 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_

Пожега БАРЕ 1938 1667/2 0.1237 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 1938 1667/3 0.0528 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_

Пожега БАРЕ 1938 1667/3 0.1247 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВИНОГРАДИНА 1938 1668/2 0.0030 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 1938 1669/1 0.1244

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_

Пожега БАРЕ 1938 1669/1 0.2768 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0119

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0087

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0600 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.1086

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_

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0105

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0000

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_

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0030

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0014

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_

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0008

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_

Пожега БАРЕ 1938 1670/3 0.0146 њива 3

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

Пожега БАРЕ 1938 1687/1 0.0887 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 1938 1687/1 0.1323

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_



Пожега БАРЕ 1938 1687/2 0.0655 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 1938 1690/1 0.3433 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 1938 1690/1 0.0784

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_

Пожега БАРЕ 1938 1690/2 0.0261 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 1938 1691 0.0738

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

Пожега БАРЕ 1938 1692/1 0.0843 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 1886 1699 0.0363

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 1886 1699 0.0014

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 1886 1699 0.0169

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 1886 1699 3.8327 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега БАРЕ 1886 1699 0.1155

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 1886 1703/2 0.0022 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 3571 1708/3 0.0123 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1666 1709 0.0105 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега КАПЕТОВИНА 1652 1710/1 0.1102 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1661 1711/1 0.2565 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЦАИР 1662 1711/2 0.1812 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЦАИР 1662 1711/3 0.0872 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЈОВАНОВИНА 2046 1713 0.5560 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 232 1714/1 0.2607 њива 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега БАРЕ 232 1714/2 0.1120 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1789 1714/3 0.2486 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1654 1715/2 0.0815 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3593 1716 0.0133 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРАКОВИНА 1639 1717/1 0.2870 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1642 1718/1 0.3142 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 2032 1719/1 0.1671 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1719 1720/1 1.2788 ливада 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3587 1722 0.0635 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 190 1723 0.0320 њива 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега БАРЕ 1484 1724 0.2756 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЗАЛУСЈЕ 3588 1725/1 0.2253 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1886 1732/3 0.0036 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега У РОГАЊУ 2056 1734/1 0.0900 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега У РОГАЊУ 2056 1734/4 0.1105 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега БАРЕ 190 1739 0.0800 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3587 1740 0.0339 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1929 1742 0.1288 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3611 1743 0.0284 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3930 1769/1 0.0094 њива 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега БАРЕ 1123 1769/2 0.0220 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СУВО ПОЉЕ 4301 1772/1 0.0048

земљиште 

под зградом-

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

Пожега СУВО ПОЉЕ 4301 1772/1 0.0021 њива 2

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

Пожега СУВО ПОЉЕ 4301 1772/1 0.0501

земљиште уз 

зграду - 

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

Пожега БАРЕ 3623 1775/1 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега БАРЕ 3623 1775/1 0.0056

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 3623 1775/1 0.0121 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 3623 1775/1 0.0020

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 3623 1775/1 0.0078

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БАРЕ 3623 1775/4 0.0669 њива 2

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



Пожега ВАРОШ 1366 179/1 0.0070

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1366 179/1 0.0213 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 1366 179/1 0.0089

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1066 179/6 0.0004

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_

Пожега ВАРОШ 1066 179/6 0.0169 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 1066 179/6 0.0080

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ДЕСПОТОВИНА 3620 1798/1 0.1292 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ДЕСПОТОВИНА 3620 1799/1 0.1619 ливада 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3806 1800 0.4747 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 4281 1804 0.2032 њива 1 Није државна својина Промена облика својине



Пожега БАРЕ 1832 1805/1 0.3008 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3604 1805/2 0.1193 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1944 1806 0.1948 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3622 1807 0.1771 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 3623 1808 0.1501 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега АДА 3623 1809 0.1460 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 4281 1810/1 0.0578 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1660 1810/2 0.0008

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_

Пожега БАРЕ 1660 1810/2 0.0663 пашњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 1637 1810/3 0.0058

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега БАРЕ 1637 1810/3 0.0170 пашњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 1660 1810/4 0.0060 пашњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега БАРЕ 1637 1810/5 0.0060 пашњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЗОЉЕВИНА 1638 1811 0.0773

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_

Пожега ЗОЉЕВИНА 1638 1811 0.1470 пашњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКОЛАЦ 1559 1812/1 0.6229 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКОЛАЦ 1560 1812/2 0.0699

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКОЛАЦ 1560 1812/2 0.2487 пашњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКОЛАЦ 1638 1813/1 0.1347 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКОЛАЦ 2048 1813/2 0.0740

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине



Пожега ОКОЛАЦ 2048 1813/2 0.1078 пашњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЗУКВАРА 1938 1839/4 0.0224 пашњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ПРУДОВИ 2063 1875/1 0.0137 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ПРУДОВИ 2063 1875/2 0.2640 пашњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега САТОВО 2063 1876/2 0.0365 пашњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега САТОВО 2063 1876/3 0.0316 пашњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега САТОВО 2063 1876/4 0.1795 пашњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега САТОВО 2063 1876/6 0.0070 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега САТОВО 2063 1877 0.2163 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ВАРОШ 1266 19 0.0181 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине



Пожега ВАРОШ 1266 19 0.0050 воћњак 1

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

Пожега ВАРОШ 23 192/1 0.0179

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_

Пожега ВАРОШ 23 192/1 0.0092 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 385 192/3 0.0074

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 385 192/3 0.0410 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 421 193/1 0.0316 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 421 193/1 0.0068

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 421 193/1 0.0028

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_

Пожега ПЛАЦ 1266 20 0.0102 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СУВО ПОЉЕ 5758 2148 0.0591 њива 2

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



Пожега СУВО ПОЉЕ 5758 2148 0.0240

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

Пожега ОКУЦНИЦА 239 215 0.0031

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 239 215 0.0469

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 239 215 0.0165 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 239 215 0.0085

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 239 215 0.0031

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ПРУДОВИ 5758 2162 0.0061 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Пожега ПРУДОВИ 5758 2162 0.0578 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0039

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0022

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0031 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0018

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0049

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0028

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТОРИНЕ 5867 2303 0.0608 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ОКУЦНИЦА 27 243 0.0141 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0009

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0198

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0501

земљиште уз 

зграду - 

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

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0015

земљиште 

под зградом-

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



Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0543 воћњак 1

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

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0255

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0009

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0108

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ПАРСИН 4617 2453 0.1055 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ПАРСИН 4617 2456 0.1484 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ПАРСИН 4617 2458 0.2265 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ПАРСИН 4617 2460 0.1472 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ПАРСИН 4617 2471 0.1191 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега
СЕСТАРА 

ОСТОЈИЦ
3452 250/10 0.0224

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега
СЕСТАРА 

ОСТОЈИЦ
3452 250/10 0.0118 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ПАРСИН 4617 2510 0.0285 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ПАРСИН 4617 2511 0.0816 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ПАРСИН 4617 2512 0.0166 њива 3

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

Пожега ПАРСИН 4617 2513 0.0020 њива 3

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

Пожега ПАРСИН 4617 2514 0.0457 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ПАРСИН 4617 2516 0.0054 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ПАРСИН 4617 2518 0.0082 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4668 2628 0.0691 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега РАТОЈЕВИЦА 4816 2631 0.0029

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



Пожега РАТОЈЕВИЦА 4816 2631 0.0155 њива 2

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2634 0.0265

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2634 0.0172 њива 1

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4668 2636 0.0683 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега РАТОЈЕВИЦА 4816 2639 0.0005 њива 2

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4668 2640 0.0803 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4668 2643 0.0988 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2645 0.0517 њива 2

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4668 2647 0.1365 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ДУЛОВИНА 4816 2648 0.1419

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



Пожега ДУЛОВИНА 4816 2648 0.0430 њива 2

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2649 0.0359 њива 2

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

Пожега ДУГО ПОЉЕ 4816 2652 0.0437 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2656 0.0582

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_

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2656 0.0357 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега СЛАТИНА 4816 2684 0.0020

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

Пожега СЛАТИНА 4816 2684 0.0138 њива 1

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

Пожега АДА 4816 2686 0.0000

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

Пожега АДА 4816 2686 0.0050 њива 2

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

Пожега ДУЛОВИНА 4816 2696 0.0240 њива 2

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



Пожега ДУЛОВИНА 4816 2696 0.0048

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2702 0.2504 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега АДА 4816 2704 0.0497 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ПРУДОВИ 4617 2866 0.0667 њива 1

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

Пожега ПРУДОВИ 1601 2906 0.0083 пашњак 1

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

Пожега ПРУДОВИ 1601 2909 0.0085 пашњак 1

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

Пожега ПРУДОВИ 1601 2910 0.0003 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега МАРИСТЕ 1601 2962 1.8537 њива 1

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

Пожега ПРСТОВИНА 4669 2967 0.1692 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега СТАНКОВИНА 1601 2999 0.0796 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега СТАНКОВИНА 1601 2999 0.0157

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега СТАНКОВИНА 1601 2999 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ВАРОШ 183 305 0.0234 воћњак 1

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

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.0228

земљиште 

под зградом-

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

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.9500 пашњак 4

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

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.0025

земљиште 

под зградом-

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

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.0249

земљиште 

под зградом-

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

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.0104

земљиште 

под зградом-

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

Пожега САВИНАЦ 1795 3052 0.0198 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Пожега САВИНАЦ 4651 3053 0.9019 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега САВИНАЦ 4651 3053 0.3611 воћњак 3

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 1604 3060 0.2953 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КРЦЕВИНА 4522 3077 0.0102

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КРЦЕВИНА 4522 3077 0.0780 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КРЦЕВИНА 4522 3077 0.0148

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4523 3078 0.0221 њива 4

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

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4523 3078 0.0894 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4523 3079 0.1115 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 218 308/1 0.0022 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ОКУЦНИЦА 218 308/1 0.0012

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_

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3080 0.5625 ливада 4

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

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3080 0.0056

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3080 0.0171

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3080 0.0097

земљиште 

под зградом-

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

Пожега КРЦЕВИНЕ 4425 3082 0.0476 ливада 4

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

Пожега КРЦЕВИНА 4624 3083 0.0084 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КРЦЕВИНА 4624 3083 0.1585 њива 4

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

Пожега КРЦЕВИНА 4624 3083 0.0040

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Пожега КРЦЕВИНА 4624 3083 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Није државна својина Промена облика својине



Пожега ОСЈЕЦКО БРДО 4626 3084 0.6433 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4905 3085 0.0034

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4905 3085 0.0467 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4905 3085 0.0006

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3087 0.0026

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_

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3087 0.0760 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега МИЦОВИНА 4703 3205 0.3435 њива 1

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

Пожега МИЦОВИНА 4696 3206 0.0593 њива 1

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

Пожега ПРСТОВИНА 4669 3207 0.2240 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ПРОТОВИНА 4703 3208 0.0951 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Пожега СЛАТИНА 4703 3215 0.0324 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега СЛАТИНА 4703 3216 0.0547 њива 1

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

Пожега СЛАТИНА 4703 3216 0.0120

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

Пожега СЛАТИНА 4696 3219 0.0670 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега СЛАТИНА 4703 3223 0.1036 њива 1

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

Пожега МАРИСТЕ 4617 3232 0.0896 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ВАРОШ 113 325 0.0348 воћњак 1

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

Пожега СЛАТИНА 1598 3250 0.1096 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 1598 3251 0.2886 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4613 3256 0.7046 њива 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега СЛАТИНА 1600 3257 0.6159 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4899 3267 0.0063

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_

Пожега СЛАТИНА 4899 3267 0.0787 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега СЛАТИНА 4662 3269 0.0218 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ВАРОШ 901 327/9 0.0320 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 901 327/9 0.0003

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_

Пожега ВАРОШ 901 327/9 0.0005

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_

Пожега СЛАТИНА 4442 3271 0.0308 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 1601 3277 0.0233 њива 1

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

Пожега СЛАТИНА 4496 3282 0.2127 њива 1 Није државна својина Промена облика својине



Пожега СЛАТИНА 1602 3283 0.2034 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4758 3284 0.0737 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4758 3285 0.1142 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ВАРОШ 87 33 0.0270 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега МОСТОВИНА 4524 3307 0.1990 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега МОСТОВИНА 4524 3307 0.9348 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега МОСТОВИНА 4524 3308 0.0637 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 1795 3310 0.7138 ливада 4

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

Пожега СЛАТИНА 4703 3585 0.0238 њива 1

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

Пожега СТАНОВИ 433 36/1 0.0282 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега СТАНОВИ 433 36/1 0.0004

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_

Пожега СЛАТИНА 4703 3659 0.3336 њива 5

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

Пожега СКРАПЕЗ 4816 3667 0.0005

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_

Пожега СКРАПЕЗ 4816 3667 0.0037 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега СЛАТИНА 4617 3683 0.0528 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4816 3684 0.0275 њива 2

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

Пожега СЛАТИНА 4816 3684 0.0147

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

Пожега СЛАТИНА 4816 3688 0.0085

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

Пожега СЛАТИНА 4816 3688 0.0198 њива 2

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

Пожега СЛАТИНА 4617 3693 0.0659 њива 4 Није државна својина Промена облика својине



Пожега СЛАТИНА 4617 3695 0.0171 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега СЛАТИНА 4816 3697 0.0095 њива 2

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

Пожега СЛАТИНА 4816 3697 0.0042

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

Пожега СЛАТИНА 4816 3698 0.0049

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

Пожега СЛАТИНА 4816 3698 0.0115 њива 2

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

Пожега АДА 4617 3705 0.0404 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега АДА 4617 3705 0.1541 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега АДА 4816 3707 0.0059

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

Пожега АДА 4816 3707 0.0097 њива 2

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

Пожега АДА 4816 3708 0.0060

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



Пожега АДА 4816 3708 0.0131 њива 2

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

Пожега ПОЉЕ 4617 3713 0.2821 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4617 3720 0.0080 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4891 3724 0.0345 њива 2

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

Пожега СЛАТИНА 4891 3725 0.0736 њива 2

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

Пожега СЛАТИНА 4816 3731 0.0457 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега СЛАТИНА 4816 3738 0.0008 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега АДА 4816 3744 0.0261 њива 2

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

Пожега АДА 4816 3744 0.0796

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

Пожега ДУЛОВИНА 4816 3745 0.0826 њива 2

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



Пожега ДУЛОВИНА 4816 3745 0.0291

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

Пожега ЉУБЕЦЕВО 4816 3748 0.0103

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

Пожега ЉУБЕЦЕВО 4816 3748 0.1219 њива 2

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

Пожега ЉУБЕЦЕВО 4816 3750 0.0641 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЉУБЕЦЕВО 4816 3750 0.0073

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_

Пожега ПАТОЈЕВИЦА 4617 3780 0.0172 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ВАРОШ 1214 38/2 0.0132 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ВАРОШ 1214 38/3 0.0016 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4617 3806 0.0733 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4617 3807 0.0132 њива 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега СЛАТИНА 4617 3809 0.0078 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4617 3811 0.0094 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4617 3813 0.0226 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СЛАТИНА 4617 3824 0.0009 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега СЛАТИНА 4617 3826 0.0014 њива 3

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

Пожега СТУКИНА ЊИВА 4617 3841 0.0183 ливада 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега СТУКИНА ЊИВА 4617 3841 0.0212 ливада 2

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

Пожега ОКУЦНИЦА 130 396/1 0.0014

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 130 396/1 0.0011

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 130 396/1 0.0108

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ОКУЦНИЦА 130 396/1 0.0047

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 130 396/1 0.0141 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 130 396/2 0.0134 воћњак 1

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

Пожега ОКУЦНИЦА 131 397/1 0.0145 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 131 397/2 0.0112 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 131 397/3 0.0083 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 131 397/4 0.0179 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 131 397/5 0.0345 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 131 398/2 0.0398 воћњак 1

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

Пожега ОКУЦНИЦА 131 398/3 0.0138 воћњак 1

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



Пожега ПАРСИН 4816 4036 0.0082 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ВАРОШ 1405 405/1 0.0184

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1405 405/1 0.0178 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 1406 405/4 0.0132

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1406 405/4 0.0230 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 1392 405/5 0.0120

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1392 405/5 0.0242 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега УСТАНИЦКА 1407 405/6 0.0182 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега УСТАНИЦКА 1407 405/6 0.0180

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 91 41 0.0148 воћњак 1

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



Пожега ОКУЦНИЦА 1411 414/1 0.0206 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 1411 414/1 0.0120

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/11 0.0025 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Пожега ОКУЦНИЦА 6129 414/12 0.0131 њива 2

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

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/13 0.0843 њива 2

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

Пожега ОКУЦНИЦА 1411 414/14 0.0215 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 1411 414/14 0.0085

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/16 0.0319 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 1220 414/17 0.0037 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 1220 414/17 0.0005

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_



Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/18 0.0167 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/19 0.0038 њива 2

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

Пожега УСТАНИЦКА 1402 414/2 0.0179 њива 2

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

Пожега УСТАНИЦКА 1402 414/2 0.0195

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ОКУЦНИЦА 1401 414/3 0.0267 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 1401 414/3 0.0113

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 1423 414/4 0.0182 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 1423 414/4 0.0111

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 1474 414/5 0.0003 њива 2

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

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/6 0.0002 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ



Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/7 0.0024 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/8 0.0038 њива 2

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

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/9 0.0027 њива 2

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

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4176 0.0091 пашњак 4

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

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4177 0.0101 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4178 0.0193 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4179/1 0.0044 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4179/2 0.0008 њива 4

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

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4180 0.0177 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4181 0.0135 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ



Пожега ВАРОШ 4 42/15 0.0009 њива 4

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

Пожега
УЛ.Х.БОНYУЛИЦ

А
998 42/19 0.0172 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега
УЛ.Х.БОНYУЛИЦ

А
998 42/19 0.0081

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КУЦА 81 42/2 0.0058

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КУЦА 81 42/2 0.0190 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КУЦА 81 42/2 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КУЦА 335 42/21 0.0021 воћњак 1

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

Пожега КУЦА 335 42/25 0.0008 воћњак 1

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

Пожега КУЦА 335 42/3 0.0014 воћњак 1

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

Пожега КУЦА 3479 42/35 0.0008 пашњак 3

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



Пожега КУЦА 81 42/5 0.0300 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КУЦА 3479 42/6 0.0080 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ

Пожега КУЦА 617 42/9 0.0071 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КУЦА 617 42/9 0.0036

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КУЦА 617 42/9 0.0048

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КУЦА 617 42/9 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега СЛАНА БАРА 5749 4256 0.0005 њива 4

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

Пожега СЛАНА БАРА 5749 4257 0.0007 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега КОД КУЦЕ 1434 4264 0.0451 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 1434 4264 0.0001

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_



Пожега КОД КУЦЕ 1434 4264 0.0141

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5478 4265 0.0080

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5478 4265 0.0401 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 1434 4266 0.0202 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 1434 4267 0.0020 ливада 4

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

Пожега СЛАНА БАРА 5706 4272 0.0196 њива 4

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

Пожега СЛАНА БАРА 5706 4273 0.0111 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега СЛАНА БАРА 5706 4275 0.0070 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ЛИСИЦИНЕ 1972 428/14 0.0033 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛИСИЦИНЕ 1972 428/14 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_



Пожега ЛИСИЦИНЕ 1972 428/14 0.0084

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 734 428/15 0.0075

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 734 428/15 0.0319 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ПЛАЦ 502 428/18 0.0070

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ПЛАЦ 502 428/18 0.0415 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛИСИСТЕ 813 428/3 0.0097

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 813 428/3 0.0295 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛИСИСТЕ 813 428/3 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 813 428/3 0.0088

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 687 428/36 0.0482 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ЛИСИСТЕ 687 428/36 0.0075

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 687 428/36 0.0002

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_

Пожега ИВАК 5706 4306 0.0192 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5706 4308 0.0524 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5706 4308 0.0272 пашњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ЛИСИСТЕ 966 431/132 0.0014 пашњак 4

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

Пожега ЛИСИСТЕ 967 431/133 0.0048 пашњак 4

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

Пожега ЛИСИСТЕ 685 431/58 0.0329 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛИСИСТЕ 685 431/58 0.0085

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега
МИХАИЛА 

ПУПИНА
855 431/61 0.0083

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега
МИХАИЛА 

ПУПИНА
855 431/61 0.0226 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега
МИХАИЛА 

ПУПИНА
855 431/61 0.0037

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАСАДНИК 792 431/64 0.0391 пашњак 4

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

Пожега РАСАДНИК 823 431/67 0.0085

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАСАДНИК 823 431/67 0.0286 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега РАСАДНИК 823 431/67 0.0065

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАСАДНИК 791 431/75 0.0435 пашњак 4

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

Пожега ПЛАЦ 865 431/79 0.0097

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ПЛАЦ 865 431/79 0.0358 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БАРЕ 5706 4318 0.0818 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ



Пожега ЛУГОВИ 5749 4323 0.0403 ливада 4

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

Пожега ОКУЦНИЦА 5749 4324 0.0904 ливада 4

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

Пожега ОКУЦНИЦА 5258 4325 0.0470 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5558 4327 0.0092

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5558 4327 0.0370 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5559 4328 0.0450 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5557 4329 0.0462 ливада 4

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

Пожега ОКУЦНИЦА 5471 4330 0.0456 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5597 4334 0.0460 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5573 4335 0.0130

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ЛУГОВИ 5573 4335 0.0070

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5573 4335 0.0247 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5580 4336 0.0471 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5575 4337 0.0362 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5575 4337 0.0068

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5556 4338 0.0462 ливада 4

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

Пожега ЛИСИСТЕ 884 434/16 0.0472 пашњак 4

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

Пожега ЛИСИСТЕ 1215 434/17 0.0717 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛИСИСТЕ 1215 434/17 0.0173

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5634 4340 0.0061

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ОКУЦНИЦА 5634 4340 0.0445 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5749 4341 0.0994 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5749 4342 0.0790 ливада 4

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

Пожега ОКУЦНИЦА 5639 4343 0.0446 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 5639 4343 0.0078

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5686 4344 0.0454 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5687 4345 0.0448 ливада 4

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

Пожега
ДОСИТЕЈА 

ОБРАДОВИЦА
5633 4347 0.0408

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега
ДОСИТЕЈА 

ОБРАДОВИЦА
5633 4347 0.0072

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5681 4348 0.0293 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ЛУГОВИ 5681 4348 0.0140

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5749 4350 0.0050 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5361 4352 0.0273 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5361 4352 0.0082

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега
РАДОЈА 

МИЛОВИЦА
1217 4354 0.0559 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега
РАДОЈА 

МИЛОВИЦА
1217 4354 0.0027

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_

Пожега ЛУГОВИ 5324 4356 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ЛУГОВИ 5324 4356 0.0070

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5324 4356 0.0218 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5324 4356 0.0070

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ЛУГОЊА 5312 4361 0.0072

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОЊА 5312 4361 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ЛУГОЊА 5312 4361 0.0111 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5401 4365 0.0125

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5401 4365 0.0302 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5370 4368 0.0317 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5370 4368 0.0067

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5363 4369 0.0369 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5363 4369 0.0082

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5355 4373 0.0256 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ЛУГОВИ 5355 4373 0.0157

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5646 4378 0.0070

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ЛУГОВИ 5646 4378 0.0398 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5646 4378 0.0062

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ЛУГОВИ 5358 4380 0.0100 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5358 4380 0.0058

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5358 4380 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ЛУКОВИ 5397 4386 0.0140 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5404 4387 0.0332 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5404 4387 0.0081

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ЛУГОВИ 5438 4390 0.0023

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_

Пожега ЛУГОВИ 5438 4390 0.0194 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5438 4390 0.0118

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5397 4393 0.0062

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5397 4393 0.0220 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5405 4394 0.0604 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5453 4395 0.0275 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ЛУГОВИ 5406 4398 0.0206 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5406 4398 0.0031

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5406 4398 0.0086

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ЛУГОВИ 5407 4399 0.0264 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5411 4403 0.0370 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5422 4405 0.0369 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5442 4407 0.0062 ливада 4

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

Пожега ЛИСИСТЕ 1143 441/2 0.0077 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛИСИСТЕ 1143 441/2 0.0036

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 1143 441/2 0.0036

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 1143 441/2 0.0001

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 214 441/3 0.0104 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 214 441/3 0.0072

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ОКУЦНИЦА 1293 441/5 0.0182 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 1293 441/5 0.0002

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_

Пожега ЛУГОВИ 5427 4412 0.0348 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5427 4412 0.0094

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5439 4413 0.0413 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5429 4414 0.0077

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5429 4414 0.0030

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5429 4414 0.0301 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5430 4415 0.0407 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5523 4416 0.0097

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ЛУГОВИ 5523 4416 0.0272 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5523 4416 0.0038

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5431 4417 0.0407 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5428 4419 0.0407 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5515 4424 0.0383 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5516 4425 0.0377 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5517 4426 0.0372 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5518 4427 0.0372 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5519 4428 0.0372 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 1218 4430 0.0090

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ЛУГОВИ 1218 4430 0.0281 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5749 4432 0.0251 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5360 4435 0.0102 ливада 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5647 4438 0.0087

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5647 4438 0.0411 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5692 4440 0.0176

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5692 4440 0.0041

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5692 4440 0.0280 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5752 4448 0.0503 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЛУГОВИ 5752 4449 0.0505 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине



Пожега ПЛАЦ 261 445 0.0100 њива 3

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

Пожега ЛУГОВИ 5692 4454 0.0502 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЛУГОВИ 5740 4456 0.0496 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5285 4462 0.0344 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5285 4462 0.0072

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5285 4462 0.0079

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5285 4462 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5360 4467 0.0436 ливада 4

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5314 4468 0.0018 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5314 4468 0.0057

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5314 4468 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5318 4469 0.0008 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5318 4469 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5318 4469 0.0072

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5641 4470 0.0425 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5641 4470 0.0111

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5641 4470 0.0028

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5641 4470 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5641 4470 0.0098

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5749 4471 0.0177 пашњак 4

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



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5289 4472 0.0073

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5289 4472 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5289 4472 0.0252 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5289 4472 0.0021

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5299 4474 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5299 4474 0.0089

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5299 4474 0.0083

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5299 4474 0.0031 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5301 4476 0.0006

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5301 4476 0.0050

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5301 4476 0.0102

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5301 4476 0.0236 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5308 4479 0.0090

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5308 4479 0.0069 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5308 4479 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5317 4482 0.0007 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5317 4482 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5317 4482 0.0072

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5317 4482 0.0029

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5503 4485 0.0296 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ЛУГОВИ 5503 4485 0.0082

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5503 4485 0.0050

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5503 4485 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5340 4490 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5340 4490 0.0110

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5340 4490 0.0008

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5340 4490 0.0354 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5357 4498 0.0388 ливада 4

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 367 4501 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 367 4501 0.0140

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ТАШТИПОЉЕ 367 4501 0.0064

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 367 4501 0.0171 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5364 4503 0.0001

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_

Пожега ЛУГОВИ 5364 4503 0.0581 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУГОВИ 5364 4503 0.0005

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5384 4506 0.0271 њива 4

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

Пожега ЛУГОВИ 5448 4509 0.0322 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ПЛАЦ 278 451 0.0369 воћњак 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5578 4511 0.0078 ливада 4

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5565 4513 0.0424 ливада 4

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



Пожега ТАШТИПОЉЕ 8 4514 0.1523 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 8 4515 0.1774 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 8 4516 0.1472 ливада 5 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 8 4517 0.3517 њива 4

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 8 4517 0.0728 ливада 5

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 8 4519 0.4273 ливада 5

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

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5500 4520 0.8151 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5500 4521 0.1806 ливада 5

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

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5500 4522/1 0.3277 ливада 5 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5500 4522/2 0.0013 ливада 5

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



Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5500 4522/3 0.0001 ливада 5

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

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5500 4524 0.0324 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5660 4526 0.0027 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5660 4530 0.3023 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЛУГОВИ 5657 4533 0.3374 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 15 4540 0.0025

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 15 4540 0.1053 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 15 4540 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5659 4541 0.0589 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 5659 4541 0.0042

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега КОД КУЦЕ 5659 4542 0.0352 воћњак 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 5659 4543 0.0155 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5659 4543 0.2271 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5744 4544 0.0683 воћњак 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 5744 4544 0.2807 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5658 4545 0.1492 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 1468 4546 0.1312 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5617 4548 0.0124

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5617 4548 0.0205 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5457 4549 0.0315 ливада 4

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



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4551 0.0048

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4551 0.0593

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4551 0.7366 ливада 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4551 0.0593 ливада 3

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4553 0.0749 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4553 0.0126

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5665 4554 0.3879 ливада 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега РАБОВИНА 5436 4556 0.0392 ливада 3

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5563 4559 0.0429 ливада 3

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4561 0.0479 ливада 3 Није државна својина Промена облика својине



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4561 0.0091 ливада 3

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5590 4563 0.1100 ливада 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 1953 4564 0.1042

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 1953 4564 0.2518 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 1953 4564 0.0456

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5590 4567 0.1087 пашњак 4

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5590 4567 0.1781 пашњак 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5590 4567 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5590 4567 0.0088

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5415 4573 0.0049 пашњак 4

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



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5415 4573 0.0466 пашњак 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5414 4575 0.0508 пашњак 4

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5591 4576 0.0078

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5591 4576 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5591 4576 0.0061

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5591 4576 0.0132

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5591 4576 0.1355 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5654 4578 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5654 4578 0.0034

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5654 4578 0.0078

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5654 4578 0.2392 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5654 4579 0.0706 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 3496 4580 0.0579 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5434 4584 0.0296 ливада 4

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5416 4585 0.0512 ливада 3

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 760 4587 0.0803 ливада 3

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5417 4588 0.0152

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5417 4588 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5417 4588 0.0159 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5337 4593 0.0031

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5337 4593 0.0457 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега
ВОЈВОДЕ 

БОЈОВИЦА
5529 4595 0.0137

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега
ВОЈВОДЕ 

БОЈОВИЦА
5529 4595 0.0665 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5338 4596 0.0768 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5338 4596 0.0094

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5374 4597 0.0037

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5374 4597 0.0463 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5336 4598 0.0336 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5336 4598 0.0042

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5501 4603 0.0484 ливада 4

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



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5338 4604 0.0450 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 5440 4607 0.0025

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5440 4607 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5440 4607 0.0024 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5440 4608 0.0575 ливада 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5440 4608 0.0665 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5662 4609 0.1233 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5261 4610 0.1182 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5261 4610 0.0086

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5261 4610 0.0050

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ОКУЦНИЦА 5675 4612 0.0600 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 5675 4613 0.2500 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 5309 4614 0.0149 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 5309 4614 0.0034

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5309 4614 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5675 4616 0.0645 ливада 4

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

Пожега ОКУЦНИЦА 5403 4619 0.0038

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5403 4619 0.1200 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 5403 4619 0.0023

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5403 4619 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_



Пожега КОД КУЦЕ 5403 4620 0.1932 пашњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5403 4622 0.5524 пашњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5403 4623 0.2812 пашњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4624 0.0250

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4624 0.0032

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4624 0.0138 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4625/1 0.3803 њива 4

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

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4625/1 0.0032

земљиште 

под зградом-

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

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4625/2 0.0113 њива 4

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

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4625/2 0.0133 воћњак 3

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



Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4625/3 0.0189 воћњак 3

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

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4625/3 0.0147 њива 4

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

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4626 0.0267 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4626 0.0250

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4626 0.0023

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4627/1 0.0300 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4627/2 0.0234 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4627/3 0.0177 воћњак 3

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

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4627/4 0.0239 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4627/5 0.0297 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине



Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4628 0.0292 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5534 4629 0.0281 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5531 4630 0.0268 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5521 4631 0.0361 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5533 4632 0.0284 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5532 4633 0.0294 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5542 4635 0.0295 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5539 4637 0.0308 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5543 4638 0.0302 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5749 4639 0.2233 њива 4

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



Пожега ОКУЦНИЦА 5263 4640 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5263 4640 0.0049

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5263 4640 0.0229 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 5263 4641 0.0020 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5447 4642 0.0005

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5447 4642 0.0359 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5447 4642 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5306 4643 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5306 4643 0.0072

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5306 4643 0.0544 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега КОД КУЦЕ 5306 4643 0.0056

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5321 4644 0.0052

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5321 4644 0.0444 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5321 4644 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5395 4645 0.0026

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5395 4645 0.0081 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5395 4645 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0044

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0478

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0079

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0022

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0265 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0060

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5446 4649 0.0004 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5321 4650 0.0056 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5395 4651 0.0012 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5447 4652 0.0003

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5447 4652 0.0030 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БРАЦЕ МИЦИЦА 5474 4658 0.0025

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега БРАЦЕ МИЦИЦА 5474 4658 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_



Пожега БРАЦЕ МИЦИЦА 5474 4658 0.0730 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега БРАЦЕ МИЦИЦА 5474 4658 0.0051

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5474 4660 0.0473 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4661 0.0075

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4661 0.1557 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4661 0.0013

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5264 4662 0.0017 воћњак 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 5264 4663 0.0013 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5264 4664 0.0054 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5474 4665 0.0212 воћњак 3

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



Пожега КОД КУЦЕ 5668 4666 0.0735 воћњак 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 5433 4667 0.0046 воћњак 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 5433 4667 0.0333 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5603 4668 0.0022

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5603 4668 0.0162 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5603 4668 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4671 0.0714 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4671 0.0111 воћњак 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4672 0.0042 воћњак 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4672 0.0711 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине



Пожега КОД КУЦЕ 5668 4673 0.0078

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5668 4673 0.0825 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5483 4677 0.0158

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5483 4677 0.0359 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5474 4678 0.2181 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5483 4679 0.0326 воћњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5483 4679 0.0075 воћњак 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 5378 4684 0.0130 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5378 4684 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5378 4684 0.0069

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега КОД КУЦЕ 5378 4684 0.0093

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5389 4690 0.0573 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5389 4690 0.0091

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУГОВИ 5420 4694 0.0035 ливада 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5264 4699 0.0702 ливада 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5462 4701 0.0417 ливада 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 2069 4703 0.0193 њива 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5380 4704 0.0035

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5380 4704 0.0163 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5264 4706 0.0442 ливада 4

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



Пожега КОД КУЦЕ 5690 4707 0.0042

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5690 4707 0.0375 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5602 4708 0.0094

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5602 4708 0.0283 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5602 4708 0.0049

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5643 4710 0.0247 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5643 4710 0.0064

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5628 4711 0.0537 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5611 4712 0.0645 ливада 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5612 4713 0.0108

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега КОД КУЦЕ 5612 4713 0.0619 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5614 4714 0.1056 ливада 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 5643 4715 0.0313 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5643 4715 0.0062

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5383 4723 0.0240 њива 4

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5383 4723 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5383 4723 0.0092

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5383 4723 0.0086

земљиште 

под зградом-

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

Пожега ОКУЦНИЦА 5670 4738 0.0034

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 5670 4738 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_



Пожега ОКУЦНИЦА 5670 4738 0.1100 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5670 4739 0.0962 пашњак 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 1330 474/1 0.1268 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Пожега КОД ЦРКВЕ 890 474/10 0.0207 пашњак 1

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

Пожега ЦРКВИНО БРДО 988 474/11 0.0323 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 890 474/12 0.1137 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 890 474/13 0.0918 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД ЦРКВЕ 484 474/24 0.0268 пашњак 1

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

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 890 474/27 0.0048 њива 4

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

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 890 474/28 0.0048 њива 4

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



Пожега ЦРКВИНО БРДО 988 474/30 0.0078 њива 4

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

Пожега ЦРКВИНО БРДО 988 474/30 0.0226 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЦРКВИНО БРДО 988 474/31 0.0336 њива 4 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 5613 4749 0.0036

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5613 4749 0.0876 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5613 4749 0.0040

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5328 4751 0.1387 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 5328 4751 0.0103

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 5326 4754 0.0144 њива 3

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

Пожега ЦРКВЕНА БАРА 1195 476/1 0.0190 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Пожега ЦРКВЕНА БАРА 1195 476/3 0.0181 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЦРКВЕНА БАРА 1195 476/4 0.0130 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ЦРКВЕНА БАРА 1195 476/5 0.0189 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5329 4761 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5329 4761 0.0048

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5329 4761 0.0028 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5673 4762 0.0043

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5673 4762 0.0493 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5672 4766 0.0567 њива 3

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5664 4769 0.0136 њива 3

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



Пожега КОД КУЦЕ 248 477/1 0.0217 ливада 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 248 477/2 0.0152 ливада 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 248 477/3 0.0350 ливада 4

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

Пожега КОД КУЦЕ 248 477/4 0.0011 ливада 4

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5674 4775 0.0682 њива 3

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5706 4776 0.0852 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5706 4777 0.0918 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5393 4779 0.0117 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5393 4779 0.0007

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5372 4782 0.0079

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5372 4782 0.0343 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5372 4782 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5372 4782 0.0057

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5402 4783 0.0030

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5402 4783 0.0384 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5402 4783 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5402 4783 0.0004

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_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5385 4784 0.0262 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5385 4784 0.0020

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_

Пожега КОД ПРУГЕ 5671 4791 0.1388 ливада 3

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



Пожега КОД ПРУГЕ 5671 4793 0.0176 ливада 3

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

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5667 4794 0.0127 ливада 3

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

Пожега КОД ГРОБЉА 269 480 0.3152 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Пожега КОД КУЦЕ 242 481/1 0.0061

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 242 481/1 0.1498 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД КУЦЕ 242 481/1 0.0030

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_

Пожега КОД КУЦЕ 242 481/1 0.0025

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 242 481/1 0.0101

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 445 482/1 0.0061

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 445 482/1 0.0119 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ЦРКВЕНО БРДО 445 482/1 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 875 483/1 0.1993 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 445 483/4 0.0204 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 5748 4849 0.0070 њива 2

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

Пожега ОКУЦНИЦА 1099 489/17 0.0065 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 1099 489/4 0.0495 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 1099 489/4 0.0025

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 1099 489/4 0.0073

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 1099 489/4 0.0061

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ИВАК 5749 4897 0.0107 ливада 3

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



Пожега ОКУЦНИЦА 1372 490/16 0.0183 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега РАСАДНИК 958 494/7 0.0332 воћњак 1

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

Пожега РАСАДНИК 846 498/16 0.0146 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега РАСАДНИК 846 498/16 0.0059

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАСАДНИК 847 498/17 0.0057

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАСАДНИК 847 498/17 0.0141 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега РАСАДНИК 848 498/18 0.0057

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАСАДНИК 848 498/18 0.0143 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега РАСАДНИК 849 498/20 0.0061

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАСАДНИК 849 498/20 0.0142 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега РАСАДНИК 850 498/21 0.0143 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега РАСАДНИК 850 498/21 0.0059

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 991 498/22 0.0058

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 991 498/22 0.0143 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛИСИСТЕ 991 498/23 0.0058

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 991 498/23 0.0145 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 205 500 0.0070 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 205 500 0.0014

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 205 500 0.0098

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 205 500 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_



Пожега ЛИСИСТЕ 327 501/1 0.0492 њива 2

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

Пожега ПЛАЦ 658 501/13 0.0053

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ПЛАЦ 658 501/13 0.0203 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛИСИСТЕ 657 501/14 0.0023

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 657 501/14 0.0076

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛИСИСТЕ 657 501/14 0.0261 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛИСИСТЕ 205 501/16 0.0421 њива 2

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

Пожега ЛИСИСТЕ 205 501/3 0.0329 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ОКУЦНИЦА 227 502/1 0.0074

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 227 502/1 0.0124 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ВАШАРИШТЕ 917 509/29 0.0001

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 917 509/29 0.0040

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 917 509/29 0.0136 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 917 509/29 0.0078

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 921 509/30 0.0004

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 921 509/30 0.0006

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 921 509/30 0.0264 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 922 509/31 0.0097

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 922 509/31 0.0209 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 923 509/32 0.0250 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ВАШАРИШТЕ 923 509/32 0.0094

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 509/58 0.0123

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 509/58 0.0124

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 509/58 0.0739 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 509/59 0.0727 ливада 1

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 136 510/2 0.7050 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 510/8 0.1231 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 510/8 0.0632

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1363 518/47 0.0015

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1363 518/47 0.1224 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ВАШАРИШТЕ 872 518/77 0.0117 њива 1

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 518/78 0.0005 њива 1

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 518/79 0.0006 њива 1

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

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.1316

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.0315

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.0088

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ДО КУЦЕ 319 519/2 1.6115 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.0036

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.0075

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.3421

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.0628

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 26 519/23 0.0547 њива 1

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

Пожега КОД КУЦЕ 26 519/25 0.0448 њива 1

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

Пожега КОД КУЦЕ 6117 519/41 0.0769 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега КОД КУЦЕ 6117 519/42 0.0868 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега КОД КУЦЕ 6117 519/43 0.0940 њива 1

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5260 0.0000

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5260 0.0001 ливада 2

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5263 0.0001

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5263 0.0030 њива 4

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



Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5264 0.0013

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5264 0.0087 њива 4

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

Пожега ДВОРИСТЕ 4 530/2 0.0234 воћњак 1

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 1372 531/1 0.0294 пашњак 1

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 1372 531/10 0.0010 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега ВАШАРИШТЕ 1474 531/3 0.0208 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1474 531/3 0.0129

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1448 531/4 0.0224 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1448 531/4 0.0126

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1372 531/5 0.0010

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_



Пожега ВАШАРИШТЕ 1372 531/5 0.0039 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1423 531/6 0.0074 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1423 531/6 0.0001

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1370 531/7 0.0040 пашњак 2

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 1370 531/8 0.0112 пашњак 1

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 1370 531/9 0.0015 пашњак 1

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 5626 5316 0.0124 њива 2

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 1049 532/11 0.0517 њива 2

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 1072 532/14 0.0098

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1072 532/14 0.0417 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ВАШАРИШТЕ 1056 532/5 0.0127

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1056 532/5 0.0480 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1057 532/6 0.0094

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1057 532/6 0.0542 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1061 532/9 0.0092

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1061 532/9 0.0118

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1061 532/9 0.0394 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 975 533/2 0.0460 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 975 533/2 0.0126

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1097 533/3 0.0071

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ВАШАРИШТЕ 1097 533/3 0.0444 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАШАРИШТЕ 1097 533/3 0.0072

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУКЕ СТАНИЦА 980 534/8 0.0116

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУКЕ СТАНИЦА 980 534/8 0.0438 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУКЕ СТАНИЦА 963 535/6 0.0107

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ЛУКЕ СТАНИЦА 963 535/6 0.0310 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ЛУКЕ СТАНИЦА 963 535/6 0.0108

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/11 0.0069

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/11 0.0005

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_

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/11 0.0650 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0080

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0082 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0043

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0490

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0019

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0010

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_

Пожега ВАШАРИШТЕ 877 538/7 0.0525 пашњак 1

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

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/10 0.0012 њива 1

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

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/2 0.0053 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/5 0.0061 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ



Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/6 0.0281 њива 1

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

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/7 0.0013 њива 1

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

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/8 0.0413 њива 1

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 6076 540/2 0.0234 њива 1

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

Пожега ВАШАРИШТЕ 6076 540/7 0.0183 њива 1

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

Пожега ОКУЦНИЦА 145 544 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 145 544 0.0268 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 145 544 0.0056

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КИТОК 5626 5450 0.0099 њива 2

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

Пожега ОКУЦНИЦА 1374 546 0.0225 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ОКУЦНИЦА 1374 546 0.0084

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 5246 5472 0.0093 ливада 3

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

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 3428 5595 0.1313 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 3428 5596 0.0218 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ВАРОШ 399 56/2 0.0127

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 399 56/2 0.0118

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 399 56/2 0.0326 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега
ДРАГАНА 

КУВЕЉИЦА
3472 56/6 0.0002

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_

Пожега
ДРАГАНА 

КУВЕЉИЦА
3472 56/6 0.0428 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 441 56/9 0.0232 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ВАРОШ 441 56/9 0.0078

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 1074 59/5 0.0065

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 1074 59/5 0.0048

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 1074 59/5 0.0277 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 1074 59/5 0.0114

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 1074 59/5 0.0018

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1283 61/1 0.0073 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 1283 61/1 0.0019

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1283 61/1 0.0046

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 1283 61/1 0.0032

земљиште 

под зградом-

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_



Пожега ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 1997 63/1 0.0348

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 1997 63/1 0.0539 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 1997 63/1 0.0013

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_

Пожега ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 1997 63/1 0.0590

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ВАРОШ 196 76/1 0.0157 воћњак 1

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

Пожега ВАРОШ 196 76/2 0.0050 воћњак 1

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

Пожега ВАРОШ 37 85 0.0361 воћњак 1

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

Пожега ЗУКВАРА 2063 859 0.1346

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

Пожега ЗУКВАРА 2063 859 0.0934

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине

Пожега ЗУКВАРА 2063 859 0.0325 њива 2 Није државна својина Промена облика својине



Пожега ЗУКВАРА 2063 859 0.0469 њива 2

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

Пожега ПРУДОВИ 2063 860 0.0796

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега СПАСОЈЕВИНА 4017 865/1 0.0395 њива 2

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

Пожега ЗУКВАРА 2063 866/1 0.7654 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ

Пожега ЗУКВАРА 2063 867/10 0.1249 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Пожега ЗУКВАРА 1870 893 0.1234

остало 

природно 

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

Пожега ОКУЦНИЦА 949 93/1 0.0394 воћњак 1

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

Пожега ОКУЦНИЦА 881 93/2 0.0108

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 881 93/2 0.0226 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ВАРОШ 225 93/4 0.0100 воћњак 1

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



Пожега ЗУКВАРА 1877 933/5 0.0057 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ЗУКВАРА 1877 933/6 0.0037 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пожега ЗУКВАРА 1877 933/7 0.0060 ливада 5

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

Пожега ЗУКВАРА 1877 933/8 0.0038 ливада 5

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

Пожега КОД КУЦЕ 1877 935/2 0.0006 воћњак 3

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

Пожега КОД КУЦЕ 1906 937/1 0.0356

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 1906 937/1 0.0039

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 1906 937/1 0.0024

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 1906 937/1 0.0344

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД КУЦЕ 1906 937/1 0.1352 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ОКУЦНИЦА 248 97/1 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 248 97/1 0.0142 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега ОКУЦНИЦА 248 97/1 0.0095

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ОКУЦНИЦА 248 97/2 0.0012 воћњак 1

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

Пожега ВАРОШ 248 98 0.0020 воћњак 1

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

Пожега КОД ГРОБЉА 725 99/2 0.0144 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега КОД ГРОБЉА 725 99/2 0.0072

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега КОД ГРОБЉА 725 99/2 0.0012

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_

Пожега КОД ГРОБЉА 725 99/2 0.0501

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 539 99/3 0.0155 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 539 99/3 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 539 99/3 0.0067

земљиште 

под зградом-

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_

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 820 99/5 0.0050 воћњак 1

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

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 820 99/6 0.0025 воћњак 1

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

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 820 99/6 0.0201 воћњак 1 Није државна својина Промена облика својине

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 820 99/7 0.0010 воћњак 1

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

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4287 991/3 0.0682 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4287 991/3 0.0059

земљиште 

под зградом-

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_

Укупно 95.3328

Пријановићи
ТОВИЛОВИЦА 

БРДО
186 1082 0.1112 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пријановићи
ТОВИЛОВИЦА 

БРДО
186 1082 0.0282

земљиште 

под зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пожега



Пријановићи ГОЛОУША 408 1255/2 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Пријановићи ГОЛОУША 408 1255/2 0.0081

земљиште 

под зградом-

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_

Пријановићи ГОЛОУША 408 1255/2 0.0149 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Пријановићи ГОЛОУША 390 1267/3 0.0521 пашњак 5

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

Пријановићи ПОЉЕ 186 1649/2 0.3620

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 390 1667/3 0.0202 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 109 1806/1 0.0459 њива 2

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

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1808 0.0090 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1809/1 0.0377

остало 

природно 

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

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1809/2 0.0357 њива 3

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



Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1810/1 0.1593

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1810/2 0.0817

остало 

природно 

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

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1811/1 0.0368

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1811/2 0.0090

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 105 1900 0.0080

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ЈАРУГА

Пријановићи ПОЉЕ 493 1912/1 0.0943

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ПОТОК

Пријановићи ПОЉЕ 493 1912/1 0.3191

остало 

природно 

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

Пријановићи ПОЉЕ 493 1912/1 0.0372 поток

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ПОТОК

Пријановићи ПОЉЕ 493 1912/1 0.1257 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

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1923/1 0.1187

остало 

природно 

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



Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1924/2 0.4621

остало 

природно 

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

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1924/3 0.2062

остало 

природно 

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

Пријановићи ПОЉЕ 109 1929/3 0.1160

остало 

природно 

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

Пријановићи ГОЛОУША 111 1936/1 0.1121

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пријановићи ГОЛОУША 111 1936/2 0.5931

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ПОТОК

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/2 0.0396

остало 

природно 

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

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/3 0.0036

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/4 0.0110

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/7 0.0140

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/8 0.0262

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ



Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/9 0.0045

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 494 1939/1 0.4119 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 494 1939/1 4.0460 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1939/3 0.0100

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1939/4 0.0100

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пријановићи КЛИК 214 31/5 1.4543 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Пријановићи КЛИК 214 32 0.4315 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 9.7169

Прилипац ЉУТА СТРАНА 1 113 0.2850 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Прилипац РАВНА СТРАНА 1 122 0.0320 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Прилипац БРЕГ 1 299/1 0.0615 ливада 4

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

Пријановићи



Прилипац БРЕГ 1 299/4 0.0625 њива 5

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

Прилипац БРЕГ 1 299/5 0.0655 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Прилипац БРЕГ 1 299/5 0.0144 шума 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Прилипац БРЕГ 1 299/5 0.0116

земљиште 

под зградом-

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_

Прилипац БРЕГ 1 299/5 0.0164

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_

Прилипац ЦАИР 2 489/10 0.0635 њива 3

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

Прилипац ЦАИР 2 489/13 0.0437 пашњак 4

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

Прилипац КОД ШКОЛЕ 2 611 0.1570 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Прилипац ДВОРИСТЕ 2 612 0.0370

земљиште 

под зградом-

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_

Прилипац ДВОРИСТЕ 2 612 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_



Прилипац ДВОРИСТЕ 2 612 0.0821 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Прилипац ВРТ 2 619 0.1771 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Прилипац ЦАИР 177 627/2 0.0070 њива 5

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

Прилипац ПОЛУЦАК 327 650/2 0.0083 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ЈАРУГА

Укупно 1.1746

Радовци
РАДОВАЦКО 

БРДО
91 1040/2 0.0176

земљиште 

под зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Радовци
РАДОВАЦКО 

БРДО
91 1047/4 0.0071

земљиште 

под зградом-

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

Радовци ПРУДОВИ 262 159/3 0.0012 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Радовци РАВНИ ГАЈ 262 160/2 0.0055 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Радовци ПРУДОВИ 262 161/2 0.0379 њива 1

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

Радовци
РАДОВАЦКО 

БРДО
90 478/1 0.0518 пашњак 5

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

Прилипац



Радовци
РАДОВАЦКО 

БРДО
90 478/3 0.0100 пашњак 5

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

Радовци
РАДОВАЦКО 

БРДО
352 884/3 0.0268

остало 

природно 

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

Укупно 0.1579

Расна БАРЕ 513 1171 0.1449 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна ЛЕКОВИНА 98 130/2 0.0719 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Расна ШЕВАРИЦЕ 98 1421 0.2084 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна ЛЕКОВИНА 477 144/3 0.1231 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна ЦИРЈАНИЦИ 494 1573 0.0647 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Расна КОРАЦКО БРДО 99 1685/1 0.1176 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна КОРАЦКО БРДО 99 1685/3 0.0310 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна ЛУКЕ 98 1729/3 0.0040 пашњак 4

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

Радовци



Расна КОНАЦИНА 98 185/2 0.0265 воћњак 3

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

Расна ДРАГАНОВАЦ 417 415/1 0.0963 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна ДРАГАНОВАЦ 417 440/2 0.0101 њива 2

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

Расна
ДРАШКИЦА 

БРДО
98 521/2 0.0073 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна
ДРАШКИЦА 

БРДО
98 524/3 0.0060 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна
ДРАШКИЦА 

БРДО
98 524/4 0.0069 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Расна
ДРАШКИЦА 

БРДО
98 525/3 0.0155 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна БАТЕВАЦ 2012 539/2 0.0854 ливада 4

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

Расна БАТЕВАЦ 2012 539/3 0.0078 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна БИТЕВАЦ 98 702/2 0.0710 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Расна БИТЕВАЦ 98 840/2 0.0520 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Расна БИТЕВАЦ 98 848 0.0145 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна ЛЕКОВИНА 251 861/1 0.1583 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна ЛЕКОВИНА 251 863/2 0.0985 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Расна ЦИРЈАНИЦИ 98 995 0.2088 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Укупно 1.6305

Речице БАРИЦЕ 294 741/2 0.0742 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Речице БАРИЦЕ 93 742/2 0.0121

остало 

природно 

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

Речице БАРИЦЕ 93 873/3 0.0526 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Речице БАРИЦЕ 93 875 0.0085

земљиште 

под зградом-

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_

Речице БАРИЦЕ 93 875 0.1951 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Расна



Речице БАРИЦЕ 165 898 0.1280 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 0.4705

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 203 1029 0.1009 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 203 1032 0.0160 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 2 1170 0.0545 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 2 1171 0.1507 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЦЕСТА 595 1208/2 0.0707 њива 6

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

Роге ЈОЦОВО БРДО 1 121/2 0.2819 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1342/2 0.0352 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1344/3 0.0432 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1344/4 0.0197 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Речице



Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1348/2 0.0019 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1350/2 0.0558 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1350/3 0.0203 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1350/4 0.0715 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1350/5 0.0003 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1350/6 0.0078 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1352/2 0.0630 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1353/1 0.0022

земљиште 

под зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште

Није пољопривредно 

земљиште

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1353/1 0.0000 њива 6
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште

Није пољопривредно 

земљиште

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1354/2 0.0082 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1356/3 0.0636 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1356/4 0.0403 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1358/2 0.0665 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1397/2 0.0003 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1397/2 0.0005 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1397/3 0.0212 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1397/3 0.0097 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1401/3 0.0294 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1402/2 0.0234 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1403/1 0.0856 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ТРСКА 829 1405/1 0.0626 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1406/1 0.1324 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1406/2 0.0043 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1406/3 0.0019 њива 6

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

Роге ТРСКА 829 1408/2 0.0329 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1426/2 0.0187 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1429/1 0.0977 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1430/1 0.1599 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1431/2 0.0081 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1431/3 0.0025 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ТРСКА 829 1437/1 0.1154 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1439/2 0.0083 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 1470/2 0.0351 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1574/2 0.0787 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1597/2 0.0065 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1598 0.0120

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1600/2 0.0329 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1602/1 0.0263 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1602/2 0.0007 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1603/1 0.0485 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1603/2 0.0015 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1604/1 0.0224 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1604/2 0.0076 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1606/1 0.0301 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1613/3 0.0687 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1625/3 0.1047 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1626/2 0.1242 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1628/2 0.0270 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1640/2 0.0040 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1645/2 0.0016 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1711/1 0.0239 ливада 6

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

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1711/3 0.0469 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1712 0.0441 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1715/2 0.0004 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1716/1 0.2283 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1716/2 0.0012 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1718/2 0.0010 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1719/2 0.2148 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 1720/2 0.0625 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 1723/1 0.0020

земљиште 

под зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ЈАТАРЕ 829 1723/1 0.0166 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 1723/2 0.0104 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 1725/1 0.0763 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 1726/2 0.0002 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 1 1749 0.0725

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Роге ЦЕСТА 1 1916 0.0720 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГРОБЉЕ

Роге ЦЕСТА 510 1921/2 0.0022 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2039/5 0.0443 воћњак 5

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

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/1 0.3979 њива 6

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

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/2 0.0028 пашњак 5

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



Роге ЈАТАРЕ 829 2041/2 0.0091 њива 6

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

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/4 0.0347 пашњак 5

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

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/5 0.0400 пашњак 5

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

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/6 0.0030 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/7 0.0310 пашњак 5

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

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/8 0.0321 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2043/2 0.0867 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2045 0.0612 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2046 0.1048 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2047 0.0865 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ЈАТАРЕ 829 2048 0.0567 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2049 0.0513 пашњак 5

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

Роге ЈАТАРЕ 829 2053/4 0.0325

остало 

природно 

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_

Роге ЈАТАРЕ 829 2053/4 0.0035

земљиште 

под зградом-

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_

Роге ЈАТАРЕ 829 2053/5 0.0079

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2054/2 0.1703 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2055 0.0413

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2056/1 0.0815 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2057/1 0.3339 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2058/2 0.0862 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ЈАТАРЕ 829 2063/4 0.0808 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2063/8 0.0973 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2063/9 0.0162 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЈАТАРЕ 829 2065/7 0.0691 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 2066/6 0.1006 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ТРСКА 829 2067/2 0.3560 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 160 2231 0.0147 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 160 2232 0.0019 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2240/5 0.0069 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2256 0.4010 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге КОТОРАЦА 829 2258/2 0.0792 воћњак 5

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

Роге КОТОРАЦА 829 2259 0.1319 воћњак 5

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

Роге КОТОРАЦА 829 2260 0.0043

земљиште 

под зградом-

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_

Роге КОТОРАЦА 829 2260 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Роге КОТОРАЦА 829 2260 0.0028

земљиште 

под зградом-

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_

Роге КОТОРАЦА 829 2260 0.0387 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Роге КОТОРАЦА 829 2262 0.0110

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Роге КОТОРАЦА 829 2266/1 0.0210

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Роге КОТОРАЦА 829 2266/2 0.0040

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Роге КОТОРАЦА 829 2267 0.0090

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ



Роге КОТОРАЦА 829 2276 0.7565 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2277/1 0.0093

земљиште 

под зградом-

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

Роге КОТОРАЦА 829 2277/1 0.0172 воћњак 5

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

Роге КОТОРАЦА 829 2277/1 0.0407

земљиште уз 

зграду - 

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

Роге КОТОРАЦА 829 2278/2 0.1052 воћњак 5

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

Роге КОТОРАЦА 829 2278/2 0.0028

земљиште 

под зградом-

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

Роге КОТОРАЦА 829 2279 0.4795 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2280 0.1116 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2281/2 0.1794 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2299 0.1576

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге КОТОРАЦА 829 2300 0.1310

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2300 0.0667 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2301 0.0524 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2302 0.0289 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2302 0.0721

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2308/2 0.0959

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2309/3 0.0936

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2324/2 0.0091 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2326 0.0146 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2327 0.0377 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге КОТОРАЦА 829 2330 0.0225 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2332 0.0215 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2334 0.1867 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2335/3 0.1500 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2337 0.0467 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2339 0.2388 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2340 0.2951 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2341 0.3674 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2342 0.1384 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2344/2 0.2259 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге КОТОРАЦА 829 2345/2 0.0943 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге КОТОРАЦА 829 2351/2 0.0424 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2366/3 0.1263 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2368/1 0.0611 воћњак 5

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

Роге САМАР 829 2368/2 0.0599 воћњак 5

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

Роге САМАР 829 2369/2 0.0030 воћњак 5

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

Роге САМАР 829 2369/2 0.0023

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

Роге САМАР 829 2370 0.0404 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2372/1 0.0607 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2372/2 0.0240 воћњак 5

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



Роге САМАР 829 2374 0.1189 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2375/1 0.0897 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2375/2 0.0525 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2375/3 0.0539 ливада 5

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

Роге САМАР 829 2375/3 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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

Роге САМАР 829 2375/3 0.0050

земљиште 

под зградом-

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

Роге САМАР 829 2375/4 0.0035

земљиште 

под зградом-

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

Роге САМАР 829 2375/4 0.0553 ливада 5

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

Роге САМАР 829 2376/1 0.1481 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2376/2 0.1188 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге САМАР 829 2376/3 0.2314 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2377 0.0832 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2379 0.1443 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2380 0.1413 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2381 0.1353 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2387/2 0.0938 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2389/1 0.0351 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2394 0.1407 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2395/2 0.0987 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 709 2413 0.3481 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге САМАР 709 2413 0.1061 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2427/6 0.0005 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Роге САМАР 829 2433/1 0.0835 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2433/1 0.1300 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2433/4 0.0039 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2434/2 0.2678 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2436/4 0.0433 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2436/5 0.0934 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2436/6 0.1111 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 2 2442 0.1798 њива 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге САМАР 203 2460/3 0.0945 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЦЕСТА 261 2852 0.1380 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2991/1 0.0024

земљиште 

под зградом-

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

Роге САМАР 829 2991/1 0.0000 ливада 6

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

Роге САМАР 829 2991/3 0.0133 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2991/7 0.1264

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2992/1 0.1171 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2992/3 0.0149 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2993/1 0.3102 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2993/2 0.1519 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге САМАР 829 2993/3 0.0864 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2994/1 0.9404 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 2997/2 0.1334 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 3001 0.0435 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 3003 0.3135 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 3014/2 0.0136 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 3017/2 0.0106 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 3109 0.2486 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге САМАР 829 3110 0.3780 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 829 3124/3 0.0099 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ЛИПАЊ 829 3128/2 0.1597 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 502 3166/1 0.0117 ливада 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 502 3166/2 0.0785 ливада 8 Није државна својина Промена облика својине

Роге ЛИПАЊ 502 3166/3 0.0227 ливада 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 160 3168/1 0.0133 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 160 3168/2 0.0007 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 160 3221 0.1129 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 160 3241/1 0.0145 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 160 3241/4 0.0070 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 160 3241/6 0.0183 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ЛИПАЊ 160 3241/7 0.0058 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 160 3242/2 0.0222 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 160 3260/1 0.0901 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 160 3260/2 0.0258 њива 7 Није државна својина Промена облика својине

Роге ЛИПАЊ 160 3261/1 0.0656 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 160 3261/2 0.0042 пашњак 6 Није државна својина Промена облика својине

Роге ЛИПАЊ 160 3262/1 0.0005

земљиште 

под зградом-

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_

Роге ЛИПАЊ 160 3262/1 0.0191 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Роге ЛИПАЊ 160 3262/1 0.0004

земљиште 

под зградом-

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_

Роге ЛИПАЊ 160 3262/1 0.0056

земљиште уз 

зграду - 

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_



Роге ЛИПАЊ 160 3262/2 0.0054 пашњак 6

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

Роге ЛИПАЊ 160 3263/1 0.0510 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Роге ЛИПАЊ 160 3263/1 0.0002

земљиште 

под зградом-

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_

Роге ЛИПАЊ 160 3263/1 0.0004

земљиште 

под зградом-

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_

Роге ЛИПАЊ 160 3263/1 0.0056

земљиште уз 

зграду - 

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_

Роге ЛИПАЊ 160 3263/2 0.0142 њива 7

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

Роге ЛИПАЊ 160 3267 0.0289

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 829 3270/1 0.3197 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 829 3280/2 0.0937 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 829 3282/2 0.1172 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ЛИПАЊ 502 3295/1 0.0967 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 261 3347 0.2380 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 203 3387 0.3667 ливада 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 203 3388/1 0.1682 њива 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЛИПАЊ 502 3406 0.0267 њива 7 Није државна својина Промена облика својине

Роге ЛИПАЊ 502 3408 0.0400 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ЦЕСТА 627 452/2 0.0143

земљиште 

под зградом-

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

Роге ЦЕСТА 627 452/2 0.0753 воћњак 5

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

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 780/2 0.1339 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 782/2 0.0163 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Роге ПАНАÐУРИШТЕ 1 789 0.0035

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 20.2697

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 831 1032/3 0.0075 ливада 3

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

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 831 1032/4 0.0180 ливада 3

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

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 831 1033/2 0.0192 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 543 1066 0.0121 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 543 1066 0.0004

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине

Рупељево БЛАГАЈА 252 1158/2 0.1706 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Рупељево БЛАГАЈА 252 1331 0.0248 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево БЛАГАЈА 252 1357 0.4893 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 370 1363/2 0.7439 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Роге



Рупељево ШЕВАРИЦЕ 370 1363/7 0.0490 пашњак 5

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

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 370 1364/6 0.0656 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ТРЊАЦИ 171 1388/1 0.1000 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ТРЊАЦИ 171 1388/1 0.3002

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ТРЊАЦИ 171 1396/1 0.6510 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ТРЊАЦИ 171 1396/2 0.1935

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ВРСТИНЕ 252 1657 0.1100 шума 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Рупељево ВРСТИНЕ 252 1657 0.1133 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Рупељево ВРСТИНЕ 370 1828/3 0.0264 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ВРСТИНЕ 370 1828/5 0.1453 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Рупељево ВРСТИНЕ 252 1834 0.0310 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ВРСТИНЕ 178 1844/3 0.1780 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево БЛАГАЈА 178 1846/1 1.4500 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево БЛАГАЈА 178 1846/3 0.0243 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево БЛАГАЈА 178 2053/3 0.4161 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ЈЕЗЕРИНЕ 252 273 0.4824 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ТРЊАЦИ 252 773 1.1577 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево ТРЊАЦИ 370 777/1 0.0700 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 7.0496

Сврачково БЛАГАЈА 436 1063 0.4073 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково БЛАГАЈА 436 1065 0.2297 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Рупељево



Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 391 1074/1 41.1092

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/10 4.0944

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/11 1.8183

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/12 0.0930

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/13 4.6713

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/2 4.4166

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/3 0.0100

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/4 0.0100

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/5 0.0062

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/6 0.0100

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/7 0.0100

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/8 0.2707

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/9 0.0560

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 167 1076 2.0000 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1079 0.2635 шума 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1079 0.1000 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1080/1 0.1425 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1080/2 0.0373 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1081/1 0.1343 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 167 1081/2 0.0455 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1082/1 0.1605 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 167 1082/2 0.0632 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1083 0.4375 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1086 0.3595 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1087/1 1.5437 шума 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1087/1 0.1000 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1088 0.2462 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1089 0.0600 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1090 0.0960 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1091 0.2890 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1092 0.0750

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1095/2 0.0672 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1098/3 0.0132 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1099/2 0.0837 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1104 0.1402 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1105 0.1043 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1106/1 0.2246 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1106/2 0.0024

земљиште 

под зградом-

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

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1106/2 0.2463 воћњак 6

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

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1109 0.1644 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1115 0.1215

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1117/1 0.1060 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1120/1 0.6777 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1334 0.0205

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1335 0.2657 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1336 0.0968 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1337 0.0585 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1338 0.1518 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1339/1 0.3827 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1339/2 0.0008 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1340/1 0.0768

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1340/2 0.0280

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1344 0.2117 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1346 0.1922 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1358 0.0200

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1358 0.2117 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1359 0.5912 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1360 0.2037 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1363/2 0.1503 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1363/3 0.0694 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1364/1 0.0350 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1364/2 0.0240 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1365/1 0.0678 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1365/2 0.0107 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1366 0.1408 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1367 0.1598 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1371/1 0.3594 њива 6

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

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1371/2 0.2715 воћњак 6

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

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1373 0.0508 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1377 0.2673 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1380 0.9910 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1381 0.0618 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1382 0.0638 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1383 0.0918 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1384 0.1496 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1386 0.0555 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1387/3 0.0121 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1388/3 0.0781 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/1 0.0321 њива 6

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

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/2 0.0027

земљиште 

под зградом-

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_



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/2 0.0040

земљиште 

под зградом-

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_

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/2 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/2 0.0049

земљиште 

под зградом-

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_

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/2 0.0321 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1391/1 0.5155 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1392/1 0.1456 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1392/3 0.2114 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1395/1 0.2274 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1395/2 0.0679 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1398 0.0719 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1402/2 0.0582 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1405/2 0.3105

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1417/2 0.0208 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1418 0.0299 њива 6

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

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1419/1 0.1226 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1419/2 0.0037 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1420/1 0.0968 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1420/2 0.0175 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1421 0.0860 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1422/1 0.1370 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1422/2 0.0583 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1423 0.0034

земљиште 

под зградом-

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_

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1423 0.0042

земљиште 

под зградом-

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_

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1423 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1423 0.0581 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1424 0.1868 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1425/1 0.2399 њива 7

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

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1425/2 0.0025 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1428/4 0.0198 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1541 0.2400 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1543 0.1000 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1662/2 0.0100 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1662/3 0.0038 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1663/2 0.7446 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

МАЈДАН КАМЕНА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1664/2 0.2050 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

МАЈДАН КАМЕНА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1669/2 0.0100 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1687/2 0.0100 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 108 1733 0.0648 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1863/2 0.2002 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1863/3 0.0100 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1865/2 0.0454 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1866/2 0.0305 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1905/2 0.3980 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1905/3 0.0087 ливада 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1916/2 0.0100 њива 6

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

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1925/1 0.2100 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

МАЈДАН КАМЕНА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1925/1 0.6679

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

МАЈДАН КАМЕНА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1925/4 0.0082

остало 

природно 

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

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1925/5 0.0074

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1928 0.5440 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

МАЈДАН КАМЕНА



Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1931/2 0.0999

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1931/3 0.7043

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1931/6 0.0100

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1934/7 0.0162

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1937/2 0.2305 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1939/3 0.0752 воћњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1939/4 0.0272 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1939/5 0.0021 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1941 0.0832 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1942 0.2402

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ



Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1943/1 0.1341

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1945 0.0881 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1945 0.0400

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1946 0.1802

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1947/1 0.0252

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1947/2 0.0088

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1947/3 0.0060

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1948/2 0.0126

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1948/3 0.0028 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1948/4 0.0387 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1949/2 0.0724 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1949/3 0.0038 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1950/1 0.0774 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1956/1 0.1350 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1958/1 0.1171 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1958/2 0.0050 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1959/1 0.2458 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1959/2 0.2260 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1960/2 0.2379

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1960/3 0.0532 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ



Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1961/1 0.1201 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1961/2 0.3603

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1962/1 0.0439

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 167 2091 0.3222 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 167 2092 0.3762 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ДРВЦАНЕ 167 2093 0.7503 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ЖИРАВЕ 108 353 0.0544 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 167 642 1.1735 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 107 695 0.4924 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 107 695 0.0310

земљиште 

под зградом-

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_



Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 107 695 0.0800

земљиште уз 

зграду - 

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_

Сврачково БЛАГАЈА 108 891 0.0599 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 84.4036

Средња 

Добриња
МЕЖДАК 133 1303/1 0.3650 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Средња 

Добриња
МЕЖДАК 133 1303/3 0.0432 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Средња 

Добриња
МЕЖДАК 91 1310/2 0.0338 ливада 4

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

Средња 

Добриња
МЕЖДАК 354 1315/2 0.1192 пашњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Средња 

Добриња
МЕЖДАК 354 1315/2 0.0183

земљиште 

под зградом-

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_

Средња 

Добриња
МЕЖДАК 354 1315/2 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

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_

Средња 

Добриња
МЕЖДАК 354 1315/6 0.0205 пашњак 5

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

Средња 

Добриња
ПРЛОВИ 91 279 1.6500 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Сврачково



Средња 

Добриња
ПРЛОВИ 358 281/4 0.1601 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Средња 

Добриња
ПРЛОВИ 358 281/5 0.2741 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Средња 

Добриња
ПРЛОВИ 358 281/6 0.1200 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Средња 

Добриња
ПРЛОВИ 358 555 0.1585 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Средња 

Добриња
ПРЛОВИ 358 556 0.3005 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Средња 

Добриња
ПРЛОВИ 358 579 0.0780 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Средња 

Добриња
ЛУКЕ 354 884 0.0017

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

Средња 

Добриња
ЛУКЕ 354 884 0.0212 њива 3

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

Средња 

Добриња
ЛУКЕ 354 904 0.3645 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Укупно 3.7786

Табановићи ДУГОВО ПОЉЕ 39 107/2 0.1124

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Средња Добриња



Табановићи ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 82 160/8 0.1187 ливада 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Табановићи ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 82 162/2 0.4480 ливада 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Табановићи ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 82 162/5 0.1060 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Табановићи
ПАВЛОВИЦА 

БРДО
82 526/3 0.0272 њива 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 0.8123

Тврдићи ТВРДИЦИ 54 688 0.1078 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тврдићи ТВРДИЦИ 130 721/3 0.1422 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тврдићи ТВРДИЦИ 54 833/2 0.0125

земљиште 

под зградом-

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

Тврдићи ТВРДИЦИ 54 833/2 0.5138 пашњак 6

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

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/10 0.0096 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/11 0.0005 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Табановићи



Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/12 0.0015 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/13 0.0170 њива 6

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

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/15 0.0038 њива 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/2 0.0891 њива 6

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

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/7 0.0107 њива 6

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

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/8 0.0195 њива 6

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

Тврдићи ТВРДИЦИ 54 906/1 0.1808

остало 

природно 

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_

Тврдићи ТВРДИЦИ 54 906/1 0.0282

земљиште 

под зградом-

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_

Тврдићи ТВРДИЦИ 504 906/2 0.0351

остало 

природно 

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

Укупно 1.1721

Тометино Поље ВЕЛИКО БРДО 67 1418 1.0382 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тврдићи



Тометино Поље РАЗБОЈИСТЕ 67 1832 0.0600 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тометино Поље КРИВА КОСА 67 200 2.6557 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ВЕЛИКО БРДО 277 2077 3.2908 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 371 22/2 0.0945

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 67 22/5 1.1970 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 67 248 7.3502 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тометино Поље ПОЉА 67 252/1 290.9122 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ПОЉА 67 253 17.5871 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље МАЛИ МАЉЕН 67 256/1 159.2202 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље МАЛИ МАЉЕН 67 256/2 5.3360 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тометино Поље МАЛИ МАЉЕН 67 256/3 4.7750 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље МАЛИ МАЉЕН 67 256/6 3.5309 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 67 293/2 0.9397 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 67 307 3.9818 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 315 14.7478 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тометино Поље КРЊЕВ СТО 67 32 0.9916 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 371/1 22.4944 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 371/2 0.7464 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 374/1 0.8575 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 374/1 0.1030

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



Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 374/2 0.1594 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 374/2 0.0070

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

Тометино Поље ТАВАНАЦ 67 383/1 129.6959 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 388 22.5001 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 388 0.3785

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_

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 389/1 7.7286 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 389/1 0.5982

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

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 389/102 1.2113 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 389/103 0.0602 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/1 1.0694

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



Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/1 82.9709 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/2 1.0227 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/3 0.1854 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/4 1.3987 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/5 1.9341 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/5 0.1615

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

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/6 0.5393 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/7 0.1666 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/7 0.0692

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

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/1 41.5317 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/2 0.6309 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/2 0.0641

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

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/3 0.6979

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

ГОЛЕТ

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/3 1.2795 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/4 6.7796 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/4 0.9001

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

Тометино Поље У БРДУ 67 466 2.6646 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ЗАБАЦАЦ 67 47/1 3.1697 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тометино Поље НОЖИЦА 67 482 0.0400 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље МАЉЕН 67 499 3.5244 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тометино Поље МАЉЕН 67 516 2.9702 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље МАЛИ МАЉЕН 67 530 14.7803 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље РАЗБОЈИСТЕ 67 652/2 7.7369 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 67 73 0.4057 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље МАЉЕН 67 779/1 0.0920 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље БРДО 67 780 0.0700 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље
САЛОВИЦА 

БРДО
67 785/2 1.3592 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тометино Поље МАЉЕН 67 81 0.1119 пашњак 7

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

Тометино Поље МАЉЕН 67 82 0.2178 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 277 932 2.4364 ливада 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тометино Поље КРИВА КОСА 67 95 0.7863 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље ВЕЛИКО БРДО 67 959 47.2158 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље МАЉЕН 67 97 17.2457 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тометино Поље
САЛОВИЦА 

БРДО
67 998 15.2388 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 965.7165

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 56 1004/3 0.0425

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АДОВИНА 106 207 7.5449 пашњак 8

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 106 342 0.5230 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 106 343 0.1298 воћњак 5

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 345 0.0700

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 347 0.1480 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тометино Поље



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 202 348 0.0880 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 349 0.2721

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 203 351/1 0.1654 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 203 351/1 3.0840

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 106 561/1 0.6374 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 605/1 0.0556

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ГОЛЕТ

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 606 0.1321

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 607/1 0.0181

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 607/2 0.0555

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 608 0.0065

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 609 0.0658

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 610 0.1213

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 613 0.1289

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 614 0.0263

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 618 0.0689

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 619 0.0320

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 620 0.0519

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 621/2 0.1138

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 622 0.0803

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 623 0.0320

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 626 0.0561

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 627 0.3183

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 632 0.3477

остало 

природно 

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

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 633 0.2312

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 634 0.2638

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 637/2 0.0300

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 639 0.1000

остало 

природно 

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

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 639 0.0397 њива 4

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

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 75 640 0.0176 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 75 640 0.1733

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_



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 642 0.2045

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 644 0.1102

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 647 0.1102

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 653 0.0104

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 656 0.0692

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 657 0.1343

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 658 0.1563

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 660 0.3703

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 661 0.3005

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 664 0.2835

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 665 0.2216

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 666 0.2216

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 667 0.1452

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 670 0.1183

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 671 0.4272

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 672 0.2765

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 674 0.2396

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 675 0.2031

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 676 0.4050

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 677 1.0870

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 678 0.2286

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 680 0.1804

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 682 0.1444

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 683 0.0953

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 688 0.0865

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 689 0.1945

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 690 0.0843

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 691 0.0763

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 692 0.1384

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 693 0.3960

остало 

природно 

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



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 694 0.3778

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 695/2 0.4773

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 696 0.3737

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 698 0.3473

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 204 700 0.3499

остало 

природно 

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

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 701 0.1543

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 702 0.1743

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 703 0.4546

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 706 0.3144

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 707 1.0548

остало 

природно 

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



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 709 0.0165

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 712 0.1508

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 714/1 0.2896

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 714/2 0.2946

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 716 0.1368

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 717 0.2469

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 718 0.1350

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 719 0.2807

остало 

природно 

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

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 720 0.0408

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 721 0.1981

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 726 0.1483

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 727 0.2860

остало 

природно 

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

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 729 0.3609

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 741 0.1549

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 749 0.1995

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 750 0.1200

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 753/2 0.0562

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 757/4 0.0250

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 759/2 0.2653

остало 

природно 

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

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 760 0.1030

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 761 0.1138

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 763 0.2956

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 74 764 0.5645

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 765 0.0761

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 767 0.3754

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 768 0.4353

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 212 769 0.1412

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 770 0.2001

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

РЕКА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 771 0.1669

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 779/2 0.0185

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 53 826 0.1938 пашњак 7

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

Тучково ЉУБЕЦЕВО 161 965/1 0.0831 воћњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково ЉУБЕЦЕВО 161 965/7 0.2346 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково ЉУБЕЦЕВО 161 966/7 0.1456

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 32.6228

Узићи ПОЉЕ 103 1068/1 0.0042 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Узићи ПОЉЕ 103 1086/2 0.1385 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Узићи ПОЉЕ 103 1086/3 0.1404 ливада 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Узићи БРДО 103 1110/2 0.0151 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАНАЛ

Узићи БРДО 102 179 0.0728 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Узићи ШЕВАРИЦЕ 175 71 0.1407 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Тучково



Узићи ЛУКЕ 702 880/2 0.0533 пашњак 4

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

Узићи ЛУКЕ 702 880/7 0.0283 пашњак 4

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

Узићи ПОЉЕ 103 940 0.0181 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 0.6114

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1000/2 0.0708

остало 

природно 

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

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1000/3 0.0090

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1007 0.2764

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1010/1 0.2481

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1016/2 0.2712

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1016/3 0.1945 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
96 1068 0.3121

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Узићи



Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
198 1283/4 0.0189 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Честобродица РАДУЦКО БРДО 95 1508 0.3137 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Честобродица РАДУЦКО БРДО 95 1509 0.0258 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Честобродица ПОГОРЕЛИЦА 137 1668 0.2112 пашњак 7

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 979/2 0.1419

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 982/1 0.1002

остало 

природно 

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

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 982/2 0.0213 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

КАМЕЊАР

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 983/2 0.2386 пашњак 6

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 999/2 0.0843

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 

није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора

ШУМА

Укупно 2.5380

1.359.7466

Честобродица

Укупно ЈЛС



JKn AyEOKO yXt4UE
ynPABHI4 OA6OP
6Pcjt 122/3
AAryl4: 29.01.2019. roAhHe
vx14r-lE

- Ha ocHoBy qnaHa 66. 3arcHa o jaBHr.{M npeAFehxMa (Cnyx6eHr4 TnacHhK pC 6poi 119/2012), enaHa 19.
CTarfia h qraHa 17. flocnoBHxKa o paAy, ynpaBHx oA6op laBHor KoMyHanHor npe4y:eha peruomnul qenrap sa
yr1paBrlal+e ornaAoM "Ay6oKo" yxuqe je, Ha ceIHxql4 oApxaHoj 29.01.2019. roAxHe, pa3Marpao ltuBeu.]raj o
creneHy- yclglabeHocl4 nnaHupaHux u pearlu3oBaHi4x aKT[BHocl, la3 nporpar{a nocioBaba 3a nepxoA oA
01.01.2018. Ao 31.12.2018, roA,iHe la AoHeo

OAryKy

ynpaBHr4 oA6op ycBaja ,43Beurai o oeneHy ycurabeHocrr4 nraH,ipaHhx
nporpaMa nocnoBalba 3a neproA oa 01.01.2018. ,4o 31.12.2018, roArHe.

OSpa3noxetce

M pealrl3oBaHrlx aKTXBHOCTII

HaKoH pa3Marpar6a r43aeuraja o oeneHy ycK.rabeHocnr nnaH[paHux ri pearh3oBaHux akrxBHocfl4 143
nporpaMa nocnoBa$a 3a nepuoA oA 01,01.2018. Ao 31.12.2018. roAuHe, ynpaBHx oA6op je, c(oAHo qnaHy 19. ,, 21.
CTaryra npeIFeha, oAn) rl4o kao y axcnGrfltBy.

AocraBrbeHo:
- Auperrop
- ocHuBa,lx JKn Ay6oKo Yxuqe
- ala



O6pa:aq 12

JABIIO KOI\I!'IIAJIHO IIPEAY3ETTE

Perr.roualnx qexrap 3a yrrpaBJLax e orrraAoM "{5i6oxofi Yxzqe

U3BETTITAJ O CTEIIEHY YCK]IATEHOCTI{ IJIAHI{PAHI,IX II PE,{]II,I3OBAIII{X
AKTIIBI{OCTI4 LI3 IIPOTPAMA IIOCJ'IOBAEA

3a repror oA 01.01.2018. Ao 31.12.2018. ro,qErre

Yxuqe, jaEyap 2019. roArGe



I OCHOBHI,I CTATYCHI4 IIOIAIII4

lloc.noruo rue: "Peruouanrau qeurap 3a yfipaBJrarse or[aAou [6oro', Yxnqe

Ce,urme: Yxmle, Iy6orc 66

Ilperercra ae,ra Lnocr: Caxyn'r,ame o rnala Koju Erije onacaH

Maru.rar 6poj:20104279

tII4Et 104384299

Ha,q:reNuo umrr.rcrapcrBo: MrrurrcrapctBo rpaleouuapcm4 cao6pahaja z nuspac.rpyxrype,
Muuucrpacmo sarmrre xuBorrre cpellrEe,
Mlx rcrapcrBo [prBpeIe

Oumrmre Yxlrqe, Eajuua Bamr4 lloxera, Apr,t6e, 9ajerrua, Ibcjeprzh, JIJ"raur r-r

I4Ba6EIa cy 13.10.2005. roArnre 3axrr)Frrjru Vrorop 10 6poj 352-55D005 o ocglrBarly,
rcrpanrlll ri Koprrmher6y Pernosanue caurrrapHe ae[oErrje Ay6oro, I{ojIiI1\,r cy, I(ao ocHuBasrz,
perynlcarrtr rraelycooua rpaBa a o6aB$e Be3ar{e 3a ocErrBar6e, u3rpa.@y, $r.rnanc*rpame r
er<cmroaraqujy PerrzoEarrue caErmapEe lerrollEje Ay6oKo.

Aa]Ja 24.10.2005. roArrEe Ea ocHoBy AEe(ca l, qaBeAeEoM yroropy je I{ao ocEr.rBaq
flpqcTyfitrra ,r omllTrEa qasa(.

Yrooopou o ocrrrBariy, rcrpaAmr r r<oprorheey Penroualue caErrrapHe ne[ourde
,{y6oro ormrr.me - ocHrrBaqrr cy rra Aocra yortmerr rraqrin perIJrlrcarrz uelyco6ra npara tr
o6aBBe y Be3ri ocErrBara4 Qauaucrpaoa paAa n rBrpaA6e r exculoaraquje PertroEanEe
canrrrapne 4enourzje "[y6oro".

Ha ocuooy ocruaa.rror yroBopa ri oArry(a cKynrrrrurra ocurrBaqa, a y cruraAy ca qnaEoM

6. yroBopa 10, ocuorano je JaBEo rcMyHa,rqo upe4y:ehe Perzouanua canrarapna Aenow{a
",[y6or<o" ca ce4nrurer,.r y Vxaqy, roje je rcoa Arerqlrje sa npuape4rre penrcrpe pen crpoBarro
peuree eM B[,.9923412005, ,uana 01.12.2005. ro,qrne.

Areurlrja 3a rpr.rBperue peracrpe je oAnyroM 8884/2010, oa 31.08.2010. rogrre,
E3BprElJra rrpoMerry Irl[ope [perexEe Aenarnocrr, (oja ce caAa BoAr-r rIoA 6pojeM: 3811.

Ynpaeuf o,q6op je ua 54 ceAruqz, oApNano:22.09.2071. tc.ar^:ue, ,uoueo ie Oa:ryr<y 6poi
5414 o npouenz aapece - ce,ilrrrrra, r<tje og raga Dract: ynrqe, .[6oro 66, urro je
eBr.rAeHrripaEo perllel5eu AIIP B!,129434/2011 o4 20.10.2011. ro4me.

Yupanuu o46op je IIa 62 ceanuqll, orpxaEoj 13.09.2012. roArirre, Aorreo Oanyry 6poj
62/9 o npoueuu nocltoBuor uMeEa (oje oA TaAa riracu: Jaruo xorayranuo npegysehe
"Perrzouamru qeurap 3a yrrpaBJlame ofiaAoM ,4)6oKo" yxrrle rrrro je erugeuraparo pelren elt
AIIP EI 140011/2012 oa 05.11.2012. roamre.

JKII "Iy6orc" yrsdte aeaarnocr o6aora aa ocuooy:
-,{osnone o rcAaBariy rruTerparrEe Ao3Borre 3a c(JraAr rrrerte u rperMarr Eeorracuor

oma.na r o&rrarraBe omaaa Ha aenouujy aeonacuof oTnana Ha noKauxju otrelaTepc
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(MarucTapcrro xuBorrre cpeIrEe, pyAapcrBa r-I [pocropEor [nalIrrpaI5a 6poj 19-00-
0073912011-02 o[,07.06.2012. roaune, peracrapcru 6poj aosnone 887),

-Peuetle o tr3aaBariy Etltefp,urue Ao3Bone 3a cat<yflJlarie tr apatcnopr rreo[acuor
omaaa ua repuroplrjn Perry6rurke Cp6nje (M[q[crapcrBo 3,utrTtire xmo.rue cpe4uue 6poj 19-
00-00053 /2017 -02 og 26.09.2017 . towrlje, perr.rcrapcrur 6poj ,{osno.re 2 I 5 0).

IlporpaM noclonara JK|I "Iy6oKo" yxnrle 3a 2018. roaauy ycnojeu je o4ryrrona
Ynparuor og6opa 6poj 112/4 oA 0"1,12.2017. roArrHe. PeIIIeBeM I 6poj 023-221/17 ot
27.12.2017 . rogwrc Cr.anmruua lpaga YNzqa je ,qala caDracnocr IIa IlporpaM flocroBaBa JKII
",(y6or<o" Yxuqe :a 2018. roAnrry.

I4slreae rz gonyre llporpaM rrocnoBa*a JI{n "A)6oKo" yruue 3a 2018. ro,4r.rny ycBojeue
cy olnyr(oM yrpaBEor og6opa 6poj 390-1/18-02 oA 01.02.2018. roArrEe. pelnerieM I 6poj 023-
221/17 oa 12.04.2018. ro,ulne Cr<ynnrraaa lpaaa Yrraua je lala cauacuocr rra lt:Meue u
Aorryre llporpaMa [ocnoBaria JKn "I]6orc" Vxuqe sa 2018. roanuy.

yltpaBnll oA6op je rla 116 cersuulr, oApxauoj 28.02.2018. ro4r-rue, goEeo OaJry(y 6poj
116/2 o upecraaqy Maunara fllpe(mpa JKII "Iy6orc" YNllqe Hege.n r<a Mlr.nocan,,r,err-rha,
AITIIJIoMLLpaEoT rurxemepa M,u[t qcrBa as Yrclqa, 3arr)n+ro ca 01.03.2018. roAr.rue, s6or
rrcre(a Marrlara ua rojr je rrMeuoBarr u prMerroBarsy 3a Arrpe(Topa JKII ,'[16or<o,, yxu[e
MoMlrpa MzrroBaEoBria, Mar[crpa rexrrlqrux uayr<a rz: YNlrqa, 3a rrep[oa oA 4 (,renrpv)
rogune, noven o4 02.03.2018. rolune, urro je enn4ennzpauo pememeu AIIP E{ 33135/2018 oA
19.04.2018. rorolse.

II OEPA}IIOXEBE NOCJIOBAEA

PEAJ'II43ATU'IJA OCHOBHE AEJIATHOCTI4 Y qETBPTOM KBAPTA.]TY 2018. TOA.

JK|I ".qy6oKo" VNaqe 4onperta or[aA corcrBeE[M (aMrroqr-rMa rzg 6lor<ansux
caMoyrlpaBa ocurrBarra (qaq.ll<, I4ranuqa, floNera, Bajrna Eamrq Apnre n rlajeruaa), a
co[cTBeslrM (aMrrorrriMa ornag 4onpevajy JKrI "Korraynanaq" tls JIyqaEa, JKII ,,Eaan,, ug
Kocjepuha rz JKII "Buoxrortr" u3 yxr Ia.

Y ror<y 2018. ro,qIfie Ha perrorrarJruy caurrraprry genonrjy je 4onpeuaa ornaa rr3 cBtrx
AeBer notanr {x caMoyrrpaBa octrrBaqa [peMa yr:nplenou unany n y c(nalry ca rlplrrgarrlaarseM
oma4a r<oju o6anrajy JroKatnua (oMyHaJrHa rrpeayseha, :agyNena sa qp[Kyrrra]ne orn44a.

Y 2018. rogrur.r y JKII "Ay6or<o" Yx@qe je aorpeMJEeEo 86.548,43 roua ornaga, mo je
94Yo y otuocy Ira r(]JtrIrllirIy [pr.rMJr,error orlaAa ru llporpaMa rroc.]roBaBa JKII ",{)6oxo,'yxrirle 3a 2018. ro,qrdry. OA oBe Ko.flr.rlrHe orrraAa rrprrMapEo cenerroaauor ornaga je
4orpev,reexo 5.775,17 roaa, ruro je 89olo y oauocy IIa rDr.uiirpaEy I(oJtrrrrlrrry.

Y qearpy sa cenerqzjy je rpempano 8.987,22 To:,:,a or[aAa, lnro je 62yo y o1uocy Ea
nrauEpary ro:rrvrn1. Koar+ara a:gsojeaa,< ceK).Hlaprn clpoBnHa y qenrpy ra ce,rerclrjy je
6.846,07 rosa, ruro je y oArrocy Ea rrraHrrp.Ey t<ottr.rutry 90Yo, Ilpoqenar ur,ryajana
peqaua6rznrax cnpoBriEa y qerrTpy 3a cereqdy y 2018. rorytrl., )e 7,glyo, a ruranr-rpario je y
Ilporpa,rly nocnoea*a 8.219o. HajBeh aeo u r4eojerrx capoBl,rHa flpercraBJ.ba ornqa roju je
ompeMJlen y rleMeErape ("Eroper" a.o.o. IIoloBarI l, "JIa +apx', EeoryncKa !ba61)ul{a rleMenra
g.o.o.) ua ga,ror rperuau (5.690,31 rora). Ilerrrap 3a ceneqrjy je y 2018. rqAuulr ce.rreKroBao u
cro,raAjrtrrlro 1.156,39 roua clrpormra ca r(oMeplllrjajrroM BpeAEottriy.
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Ha rero genonrzje je y oBoM nepllory o.Er.toxeEo 79.763,55 rosa orflaaa, ItrTo je 94% y
oArrocy Ea IInaIIrrpaEy rou+muy. Ornag ce oAraxe ua vereproj eraxr{. Ha gnF- 31,12.2018.
ro,urlle rrpoqeBerra ,tErajiKoBarra ry6arypa rela 4enoarzje je oro 440.000 m].

1. EI,IJIAIIC YCIIEXA

ylopeAqr.r flpeMeA nnaHrrp€u rx rr pe,um3oBarrrx qprrxoAa y [epl,Io4y og 01.01.2018.4o
31.12.2018. roTqrEe rpnra:au je y aapegroj ra6ela.

Er.,raHc ycrexa ia neproA on 01,01. Ao 31.12.2018.

I Yryns{ trprxoAn (l+2+3) 29s,311,891 232,345,6t4

I 27.1.tl1.89.1 2t4.144.481 78

2. r.000.000 3,13,1ll 34

3. 20.000.000 17,858,018 89

ll Yryn8" plcxoax (1+2+3) 247i39,579 214.529,360 85

I 23t.773,26: 235.109.9..7 IJ4

2. 200.00t 163 0

5.166.3 tr 9.119,220 170

t Pe3ymrr rpe onopcarBas,lr 7,972,31: -12,ft3,746 0

IlocnoBqrr rrplrxoAlz cacroje ce oA [puxoAa oI AerorroBarna, nprxo4a on npogaje
ceremoBaEor orrraAa, [prrxoAa oA rr,lKrraAe 3a ynpaBJ6arre aM6a]raxH]rM omaAoM, rrpnxoAa oA
ocErBaga, ltprxoAa oA naquouanne clyN6e :a 3afloluEaBaM u ocr,Lnrx fioclloBltrtx qpltxoIa.

IIp[xoAE oA AerroEoBarra y anper<nroj cy Be3n ca Ko,rrrrrr.ruoM AorrpeMJ6euor oruaAa.
PeanrcaqEja [pExoAa oA AerrorroBaBa y o4rocy IIa rrrratlt [parr,r pea:Irsaqujy Qi.rrrrxor nprjeua
oTlaAa. MaEa peanrraqrla npouellerflrx uprD(oAa oA rrpoqeEe rrpt MLcHor omaAa
rrpoy3poloBarra je luaoereu [prixola o,4 aerrorroBarrsa 3a I4Hoc aorrpeMJEeEor npr.rMapEo
cerre(ToBaEor omaaa, caDracEo oanyur Ynparuor o46opa xao I7I ]MaBerreM rrprD(oaa 3a
rpomr<ore o6es6elema ua rpacSep crauaqn y 9avry.

Ilplrxo,qfi oA npo1aje ce.:remoeauor oTrtala rr[cy ocrBaperu y [narrtpar{oM n:nocy s6or
qr[5eHfirle aa ce I, a,L]6e Beh[r{cni aofipeMa rrprrMaprro Eecene(ToBaE oTnaA. I43 Ta(Bor oTIIa'4a
MHoro je aexe lBABojIrTr KBartrTeTEe uarepuja,re [prrxBaT]arBe :a noreuqrzjanre ryruqe. 14

rropea EaBeIeH{x [po6reMa cBe r.iomrqrEe ceJreKroB,lllor omaaa 4poaare cy u uanlaheue y
ueJlocTtl.

IIpExoAr oA rrztKEaAe 3a y[pa.BJlarle au6alaxnnu omaAoM ooraBapeEa cy y 3rrarHo
Ma6eM rlpoqerrry oI [ral paElr( 360r MaBe cerel(ToB,tErix I{ [poAarl-lx I{onI,sI,lIIa Kao L 360r
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rrpoMerre BtrcIIIIe rra(Eaae 3a aM6araxrM ofiaa. OuepaTepa 3a yrrpaBjBarle aM6araxsl,1\.t
oTla,{oM rn\,rajy fipaBo aa y 3aBEcrrocTE oa rraq[oEturEe rr [ocjroBEe cTpaTeDrje MeEajy BI{clIIry
rra(IJale 3a Eojearrrle BpcTe ,lM6zuztxEor oTIIa,{a.

y 2018. roAEr[, IlprlxoAtr oA ocErzBaqa E[cy peanll3oBarEu y rDraEapaEoM n3Hocyjep E[cy
peanrBoBarre cBe yrrnme ocutrBaqa ro ocHoBy Alra 3a orrtrary para kpeAlrra EBPA, r(oje cy
nnaheue y 2016. rogr.rnl-I Il [o ocrroBy 3axreBa 3a IerorroBar6e.

fipllxo4n oa r]aquouarrue cnyx6e sa 3arrortrJraBame perurgoBanE cy y 3rrauroM MarleM
mEocy oa rrnautrparux :6or nouylene peanmaqrje posopa o jaouuv paaoerarla sa uara 6poj
u3Bprulloqa.

Peanasaquja ocra:rr{x [oc;roBrrrrx rrprlxo,qa oArrocfi ce na o6pa.,ry,a aMopr6aq{je
cpeqcraBa 0rtuaHcEparux n.r cpeacraoa uoucuuje.

tDauaac{cr<n npuxo4t oAHoce ce IIa (aMme sa cpe4crra no oulerry I, cpeAcrBa opoqeEa
roa 6aure xao rz rauate uannahena y r:epunrrM rrocryrrqr{Ma.

Ocranr, IIpI-Ixo4, cy peaJr&3oBar[, y MarleM {grrocy oA rrlratEr-rpdror ri3rroca Il y EajBeheM
!e,T) ce oflIoce Ha qantahega omacaua norpaNralarsa y npe rxoptoj roaanu.

HerrormoBarre goroBopeslx por<oea naahaea, oa crpane KoM],EatnErr< npe4yseha
3aA)rE(eI[r( 3a flprrK]afiJbarte oTlaAa Ea 'reparoprjr-r ocH[salra I{ ocaueava .raxole je 6urro
yrllq&'ra Ea trocrroBarre JKII ",[6oro" Yxnqe uapowrro y uorneAy oapxaBarla nrr(Burrrocrri
npe.4Feha. 14 uopeg nane4er*rx npo6reMa, JKII "Ay6oxo" Vmrqe je y 2018. ru,4uun pegooao
[3MtrpriBano [pey3ere o6aBe3e npeua go6aarawrua! IIo ocrroBy jaennx lpruoga r upeua
3ZtlocreIIIlMa.

flocroBE[ pacxoAu cacroje ce oA TportrroBa uateprja,ra, Tpotr(oBa 3apzua, TporrKoBa
npox rBonHlD( ycnlLa. lpoutroBa aMopl 3aurje a ueuareplljaar*rx rporxr(oBa.

Tpourroru uarepnjaaa (oje qrure rpolrxoou laarepujana 3a oApxarlaoe ocrroBtrx
cpeAcraBa, TpomroBu pe3epBrrrrx AerroBa, carrror riEBemapa, (aErlenapujcrcr I ocraror
uareprja:ra, orpeouor uarepr{aaa t ererrTprrrtre eueprrje ocrsaperr cy y MarbeM [3rrocy or
lraurrpar[rx Bpe4rocu.r. 36or nen:eecue gfirzMrrr<e ruahama ycnyre .ueuorroBatra cBe Ha6aBKe
ce pea:rasyjy y curaAy ca oqer(aBarruM qprrrrrBoM uoBqarrr,x cpeAcraBa [o ncKJlyrrrlBoM
rucaraoM ulr.r ycMeEoM 3axreBy. JeAr-rHo cy rpolr(oBu roprrBa peanrr3oBaufi y BeheM ri3rocy oa
rrJrarrEpaEot ,{o uesuanror o,qcry[aEa je loEro 360r IlpoMeIIe ([opacra) qeae roprna y ror<y
2018. ro.ryre.

Tporm<oeu:apa4a rcoje qmre rporlrltoBr-I 6p],ro gapaxa, Io[prrEoca rra 3apale, Ea(uaAe 3a
pal Vnpannor o,{6opa, EalrrrraAe sarrocneulrMa 3a aoJra3ax ri oaJral3a( ca flocrra xao l,r EarcraAe 3a
AreBrrrlr1e Ea cnyx6euou uyry mrole cy peiutnoBaru y ol<Bllpy trJrarupaEr,x BpeI{ocur.

Pea,rasa4zja nraruparlrx rpour{oBa trpol3Bo,4trr( ycfyra ocraapeua je y uameu r:rocy
oA rrnaEupasor s6or pea.nusaqr{e rLraEfiparrEx Ea6aBKu y clcrlal0/ ca pacrrojroxrrBrrM
cpeacaBrrMa.

Tpomxonu auoprzsaqrzje o6pa.rylraru cy y cuaAy ca 3a(ouc(rM qporrrcrrMa.
Heuarepzjanurz rpomroBa Ericy pealrrr3oBaru y rrnaurrpatrroM rr3Eocy rao rrr Qunaucujcrr

pacxo,4r.

Ocranu pacxog4 rojr-r ce HajBehrx{ AenoM oAEoce IIa oTIlI,c EorpatrKrsaBa EenaruaheuEx
y por.1 o.4 60 AaEa" pea.nusooauy cy y eeheM rr3Eocy oA nnallrjpauor Haee4eua uorpaNmar,a
oluoce ce y najneheu AeJry rra [yr rcMyaaJrnrax npe4y':eha roja rpue rrpukyrr]-Ear5e or[aAa Ea
replrroprzj n nora,ruax caMoylpaBa.
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2. EI4JIAIIC CTABA

Vnope,{ulI IIpeIJrea 6r raEcrrrtrx rro3rrqEja Ea EqBoy Knaca y IIepI-IoAy o,{ 01.01.2018. Ao
3 I . 12.20 I 8. roArrue [pur<asan je y rapegnoj ra6e:rn.

Eu,'raHc crarBa Ha Aas 31.12,2018, roause

I Yxlrqa am,M (l+2+3) 1,9E0,580,00t I,457,157,9 L5

I
Y,,xcaH, a He) mancEi xanmal,
rmdxMoBn a ((xaca 0)

1.932.5:6.00t 1,326,19:,106

2.
lturrxe x caarHa c?e,r.rBa EiycEcHa

6.644.001 r15.670,765 687

3.

Kta'{onoc,u norpar(uBa6a HoEcaHa

rper.rx r &rxu'E BfeveHc(a .11.380.00t 85.2r2,0.14 2t6

tl YR)trEa tr.clBa (1+2) 1,980,580,00( 1,457,157 91: 74

I 818.305.001: '776,8?2,56t 95

2.
ilj' rcpoc!a perepBxcaE.r ooaBgc,
nacEHi Bp.!.Hckr f 8.tam!eRa t.162,275.001 680.335.3.1i

Ilo:uqaja r:6llraflca crama, )aflEczlrrr a Eeylrahetn Karrrrrar It claura uMor]lrla,
pearusorana je y :uarno MarneM tr3rrocy o,q rur&rupauor 360r KaI[Eema y peanaraquju p44oea
na cra6raa nrgrjn u npourpemy re,ra aenourje.

3anrxe rz cmrura cpegcrBa rraMertesa flpoaajrz peanrcoBarm cy y rrutao reheu usuocy
og n:raunpaaor s6or uepeairrtoBarrrx lrna.heultx aB,ruca u3Bobaqy paAoBa Ea cra6trrrl3aqtjrl u
npomrpery rcaa 4euourzje.

Kpamopouua trorpaxrrBarla cy pear,rr*oBarra y BeheM rz3uocy og n.iraupanor s6or
EerBMtrpeBa ,qocflerrrD( o6aeea rynaqa y pory.

Horuana cpegcrea cy p&-trtoBarra y BeheM rr3Eocy oa rrJraEupztEor :6or nepeaar:oeanr.rx
rrJrarHrrpatEe rirrBecflrqzje. floveryra cpeacrra cy opoveua r<o,q 6aure.

JKII ",{y6oro" Yxuqe peAoBro oApxaBa re(yhy.rtrtrGnAEocr.
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3. II3BEIIITAJ O TOKOBI,IMA TOTOBI,IIIE

flralltrpall[l Ir pe,um3oDalrrl Tor{oBlr roroB,IEe I{3 IIocroBqI.Ix, IrlrBecrltqtrolrl]tx It
arcrrrBEocrr,L ozlraEcnpalla y [epnoAy oA 01.01.2018. ,[o 31.12.2018. rc,qlrrie rrpr{(a3arM cy y
Eape.moj ra6erM.

ToRoBu roroBl|He 3a uepnoa oa 01.01, ro 31.12.2018. roA[He

I
Lnnnxu ror.u He xr rtr).noBmr

101. t94.00l] 227;176.89t '15

2.
lluBo.orcBme B nocnoBHL\

307.114.00c l9t,l70.lil 62

l. Llt nu, ror.! re !r tu1xBHo-r
50,001] 120,975 212

727.859,00C 15,037,833 5

5
nf nrn8tr.oro8xlc n srxRnocu

727,859.00C 2'1,390.787 l
(,. lirlBu roroBxH. m dniBHo{u

7.
romBBa sa rpajy o6paqEc(o.

12,.100.000 35.279.229 285

I4:r r.ueerumja o roroB[Ma roroBrirra 3a rrepnoA oA 01.01.2018. ao 31.12.2018. roaune ce

rrroNe nrlerlr Aaje oehuua uo:rluuj a peaaz3oBaEa y oKBEpy rrJraurrpaurx Bpearrocrlt.
Ilprruou rororune ns a(TuBnocrlr [IllBecr4parra y rr3rrocy oA 120.975 garapa oauoce ce

lla (aMaTe }ta opoqe}Ia cpeacaBa 3a ErrBecTr-ru{je (oa 6aIII(e. y anpercEoj Be3ri ca TlrM je ,r
rororara na rpajy o6pauy.ncr<or nepuo4a roja je aeha y oaEocy Ea ruzurpaEe Bpeauocr[. O.[
yKylsor rcEoca oA 3 5.279.229 \whpa22.000.000 arnapa ce o,ryrocl, Ha opoqella cpeAcrBa rcA
6aErc 3a [J]ar paEe [ueecurqnje r<oje uucy peanr8oBaEe y 2018. rc,ryiEu.

Peamcaqlrja nnaurrparrrrD( rrEBecruuEorlrD( arTuBsocrrr 3Earrro oaoryfia o.( rrnaulrpaa x
360r (amr6erba y peanBaqlrju paAoBa sa caa6r-r:rz:aqtjt n nporu*rper*,y rena aenoxuje.
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4. TPOMTOBII 3AIIOCJMHI,D(

TpoE(oBu 3apaaa, rraxua4a 3apa4a 3a[ocreqrD( a qrarroBa yupate o6pavyraru y
fleprroay or 01.01. ,uo 31.12.2018. romrr4 rpmta:aruz y uape4uoj ra6eJm Ec(ajaru cy y cuaAy
ca BalKerlrrM 3,rr{oEcr<r7rM rrpo[ricuMa l, a(TtrMa npe.ryceha.

Tpoltr(oB[ 3anoc,'reHnx ra uepuog oq 01.01. Ao 31.12.2018. roAnfle

I 17.214,651 73.873.66(

2 HaxM.qe no yroBop) o .qeny

3.
Il.N'r.uri not.osop) o PnRfevex \r

5,809.30C r,84i,il( 32

HaxEaqe quoBIM yrp asor oa6op a t,.176.01: 86l.l6i 5IJ

5. EneRo wocnel# m nom n ca nocna +,.105.362 l,77l,8lt: 86

6 11,rcBrxuc !acnlxacHo! rryrr r15.00t 127.61: 83

7. HaxHa.qe rpourcBa M ory)(6eEoM nyry 20.00l: 13,013 65

E. ompeitl@e 3a o,q,ae y neBdy

9 lloMoh paIlMr&a , noporm!, pa.4rma 5,503,773 5.586.51r 102

5. AITIIAMI,IKA SAIIOC,trEHIIX

Yrq,rau 6poj 3arrocrerrr,x y JKII ",{y6oro" Vxzqe ua rar 31.12.2018. ro,qune je 84

3a[ocleHa oa qera Ha EeoapebeEo BpeMe 75 3anocreErD( r, 9 3a[ocneHr.rx I{a oapebeHo BpeMe l,
1 mrqe amaNosauo no ocrroBy yroBopa o flpliBpeMeuaM r.r rroBpeMerruM rrocJroB[Ma.

6. KPETABE IIEHA IIPOU3BOAA I,I YCJIYTA

Uena Aeuouooama, r<oja.je npar<a:ana y O6pacuy 4, npouereua je y o,unocy ua ueuy y
2017. roaEEn u rguoc\2.292,00 N\Eapa.lpruemyje ce og 01.01.2018. ro.qI,IIIe.

UeEoBHrrIIII cy ,qocrynErr Ea EHrepEer crpaElr JKII ",Uy6orc" yxflue.

7. CYBBEIIIII4JE II OCTAJII4 IIPI4XOAII II3 E}'IIETA

Cy6Beuu[je I-I ocran[ npluo4r ur 6ylrera a[cy nnaqrpaE, y 2018. rc.quEn.

?.6. a*r*&t*
M uxre{. pe,]!!rii-a,j,

3 t. t 2.20I8:i,tiiliia,
ILtrlri
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8. CPEACTBA 3A IIOCEEHE I{AMEHf,

Ilaarrrpamr tr peanu3oBrurE rrgrroc cpeAcraBa 3a rloce6ge EaMeHe 3a 2018. ro,4tny
nprra.:an je y T a6eaapHoM rrpemely.

I4cxa.saua cpegcrna :a pexlraMy t-l rrpofiarasly o4roce ce rra percraMrrpa*e y noKa.[EnM

MeAr.rjuMa. Cpe.{crBa 3a xyMasrirapqe aK rBrrocr[ ,4eraJbrro cy trprd(a3alla y O6pacqy 6, rcjl] je
cacTaBrrE aeo Ilporll4caufix o6pa3a[a 11 [cnnatxBaEa cy IIa ocrroBy [ojeaEEaqErrx IItrcaIIIlx
3,Lr(IeBa.

9. I{3BEIIITAJ O IIEBECTIIIII4JAMA

y 2018. roA[Hr-r je (po3 rrEBecrxqrroHo oApxaBaEe ,I3BpltreFo je AoAarEo yjrar,u5e y
Icr6yrlEe Ma[uIlIe Ha Te.,ry .4eloE[je. I43Bpltrenaje na6arxa u }Tpa,Ea xxApayJ]trrrErx< Ilyrvrtrrr IIa
roMflalclopy u HaoaBKa I, yrpa.{Ea caha &Ia.qEarla pacxraArre BoAe ua 6yrqo:epy. I4:opmena je
Ha6aBKa u yrpaABa orrrErrKor (a6na ca II).IIuaBeM oruzrrKor JIlrEr(a aa npocropy 4enorrzje. Y
vemprou rraprany je E3Bpruerra Ha6aBrG Mam[Ire 3a qparre Bo3rina, MexaE[3aqrije n o[peMe y

uenrpy aa cenexunjy.
3aapureur cy paAoB[ ua yrpalrrt onpeue npeua upojerry Pa:4oajame aorocSepcrn<

BoAa ca MauurryJrmr.rBrro orrcrDrilruror trrraroa r ceporcue cao6pahajr+rqe y ognocy na npoqegne
BOA9 Ca Telra aeloE[je. HabaBJreEa orrpeMa ca rpaleouncxuu pa,4oBr4Ma y crqraay ca

lpojeKroM, je yrpa$ena [r 3aBprlera paaoB[. Tpefiyrro cy ce[aparop r, 6uo rpeqacraq
rlyurerll-I y npo6sl, paa u overyje ce rexrr.n<u [pelnea [3BeIeqr4x paaoBa.

I&Bobaar paAoBa Unieco r Sade uncy noven[ ca paAoBzMa rra Ilpojerry cra6r,rusauuje
[ IIpoIIIIipeI6a Tena aerroErije. y oBoM fleprloay je o.qpxaro Bndre cacaaHaka ca cB[M
yrecrrErEMa y ooou npojerry (Mrmacmpcroo 3artrT[Te xrzBorrre cpe,{t,Iue! ocnllBaq JKII
",b6orc" VNrrIe, EEP!, r<oucynmurn EI4CII npojerta, uagsop "I,II" Ear6a llyka) rra KojrMaje
aoroBopeu rraupr rexurtrrl<or o[uca 3a rrpoje(ar.{oryEe lr [3Merre r,'raruor Ilpojerra (rpojexar
:a lteo!er+,e) cra6rlrrrlsaqlrje rz flporrmperie tera Peruonamre Aenou je Ay6oro. Ta(obe,
yrepler je r.r arzuau*qltu rrlrau rrsMeue r, .qonyue npojerra (Sa:uo) y qnry crBapama ycnoBa 3a

noverar r-r:eofema panoBa Ea nokarluju ,4y6orc.
Y capa4mu ca MnuncrapcrBoM jaurlire )I(trBoree cpe4flre oApxaro je Brzme cacraEaKa

CpeAcrBa ia noce6He HaMeHe 3a rreprroA oa 01,01. ao 31.12.2018. roalrne

l0l.5l



ca 3aje,U rq(lrM 3aAarKoM Aa ce r-I3a6epe [pojemaETcKa (yha rcja he ypalrjru rt3MeHe E Aorr)Ee
IlIaBIIor upojeKra. 3ajeEriql{I je 3aKJ6freEo, a y3 rroApm(y EI4CfI xoucy:rrarrara, 4a he u:uene
rl ,{oryre rpoje(ra ypaarra "Eurponnau" lpqr<a. y jftry 2018. roarrue rla rparaJumry
",{y6orc" ogpNar je sajegnru<z cacrzru rr( cBux yrecn[(a y npojer<ry (Ennponnau,
Murrrcrapcrro, (orrcy;rraurrr EISP, Texnoxnpoc$ep4 Ha$op ,'IG,' Earl,a JIy*a, I{seola,t
"Unieco Sade"). Ha cacrauKy je rcnpueua alralrr3a rrpr{MeA6rr Aararx y .rcxr.rLrKoM orrl-lcy
trpojeKTa 3a aofl]'IIe I7l rlBMerre raBEor flpojelcra, a D,qeHTEoErceaAe nprnre,q6e [oTBpbeqe Ea
TepeEy rp4{Ir.turtrTa. Ilpojerraary j e 4ocraaJleEa cBa TpaD{eHa loaarlra aoK},r{eETaruja.

3ax$1.reuo je 4a npojeruur ypa,ui [oqerlllr r:eeru,raj nojr he 6r.rru 3ajeEnEo_r
awL.rrr3llpauI rra cacTalll<y. Cacranar< je oApxar 03.07.2018. y MEqncTapcTBy ca 3ajeAnu{<trM
craBoM Aa cy caAa crBopeE[ cBI-i ycJroBll 3a rBMerre I-I Aon]qe nr,lBuor npojerra r<po: npojenar
3a rl3Bobelle. Har{oII Bmtre oApxaririx cacTarra(a cBrrx yqecqr-rKa y [pojeI(TIIoM 3aAar(y, a y3
amuono y{ernlie Mruuc rapcma rau ru te xuBoTre cpe.tftHe ) cafnautrets je npojeK.l-ru lanaral{ u
Aara camacuocr 05.10.2018. ro,4urre, JKn ,,[y6or<o,, yxrzqe, Ea flpojercHlr 3aAara(
lpErpeMJBeE o.q crpaue EI4CII nporpaua, (oucytrrarfl[Ma ra yroBope rtpaAy lpojeKra 3a
rcBoberie (po3 r,BMeIle r-r AorI]'IIe rrocTojeher rnaBEor [poje(Ta.

10. KPEruTHA 3AI}.I{EHOCT

JKII "Ay6orc" yxtrqe rI rje (peArrrro 3a,4).xeuo.

11. }IETO I}'EI4TAIT

V nocllar:pauou repr.rogy upeglsehe je ocraapr:ro ry6rzrar< y rr3rrocy oA 12.183,746
[mapa. KoJrErMEe omaAa (ao ycJroB 3a ibaKl]pEcalne MarEe cy oA IIJrar pauflx, mTo je jeAaE
oa pa3rora 3a ricKa3lrBa6e trocnoBrror ry6rflrc. TaKobe, caaa[r6a uerra aerroEoBarla oTrraaa Ea
hojy cy ocEr.rBa.r[ AatrE cauacnocr Erde AoBo]rHa 3a [orcpahe oleparDBHr-rx rportrr@Ba
[oc]roBat6a. I4slEper<rs[ oTrlIlc ueII tr1JlaheEr,x floTpaxrBarsa je Ta(obe 3na,]ajEo yT[Uao lla
rrcr@3[Bar6e y(ymror ry6rIrr<a y nocuarpanoM rrepuoay.

III 3AIUEYIIIIA PA3MATPABA II HAIIOMEHE

ocnoBarBe y [ocMaTpaEoM [epnoly ce oaBrzja,ro y oroapuua uaxllpauflrx aKTIIBrrocTri.
I4a nsnermaja o flocnoB,lriy ce Moxe 3al<;byflTlr ga ueua nopeuehaja y noclooaey januor
upeg1,Beha.

IaryM, 22.01.2019. [uperrop
rfnq

8v E{iitO 
-E:

nrp Monrup Mu,roaau
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O6p!r.u I

iurnqtrn 6lmj: 20lcI2lg

EII"TIAHC yCUEXA 3a tr€ptroa 01.01.2018. 31.12.2018.

iIPID(OA1, I,I] PEAOBIIOT IIOCJ'IOBABA

llOC"IOBllll nPIf\OrlIl11002 + l00r+1016 + 101?) 1001 r?5,102] 214.3t2 ' 
..271,312 211.t{! 78.

60
. llPxxo,lll o:l IIP(,rhJa Porli (1003 + I001+ l00s + !006; 1007+

r002

I n!]nxoinor oporajr po6. Narncrh!. raDhcnn npatrnNnrrn ara r00i

I Ilpn\oi, ox u|orqe ro6e Marn\n ytr3iB cE,H np}HnH nfurH! tsl

602
npn\orn.! lo,njc troaeo.rt,trM troBeistry rFdBtsx nrqrHr*

1005

rrlln\or.rnto)qclro.elcrtrtri troeraBtrnr'0aBtstrMnrqtr r Hi

flpn\olor trpora.l. tr6c ra&Nah.M rp,trrury

, l]nr\orf.x trpotrrteru6e tsr Hlcrpr8on rtx,n'r:r 10118

l. nPrIxo,(ll o/[ 0r,o]l,tJlJ IPo,tlRo,td ll l a.]] r .1

l0l0 + l01l + 1012 - 1013 + 1011+ 1015)
15,1,52! 224,692 224,692 lrl,788 8.1

I llpf:lrr or npr.tenporBofi !tclm rirtr{H ! tr riDnorr! np!Erf!

I npr\o!tr orntoiqe tr!!,rBafrx)cr)turxrtrqHBr JtrB oHnr trtatsnrM l0]l

612
j ncr\o.u rl,Norre trp.,rBor(a x )ctr),r..,d,tri troseratrrh rpasrh!
nrulla na roina.! rrr.tur- l0 t2 77.011 77.01I 61.,141 34

6rl + npn\or or rNr.re npu3!o.1a u tcitm.crune noDcraxn npaBH !
ro rl

61.1 lpr\orn or trporitc npollBora ! lcryra tstr roNaher rpx tr,ry 101,1 105.46i l5l,63 t I5l,63l l:1.3.1i 3,1

i llpn\orn !, npolitc r.roDnr oponsora, )cn!m {r xHocrpaHo! t0l5

III. TI?IIXOII OI IIPEM'IJA, CJEBEIIUIIJA, AOTAIII{JA!qOI lllr A ucr,'I, t0t6 20,87i 15.62t '15.62i 22.lin

lY. al'.!llt floctrloBHll ItPlr-\oall 11)11

PACXONU Tl3 PEIOBHO| TIOCJ'IOBA}6A

6.lloc.loLllltt P.\cxo/lll(101, - 1020- l02t + 1022 + 1023 + 1024 +
1025 + 1026- 102? + 1028+ t029) >0 t0t8 220,662 : :?l:,6sa

2?9,65r .2.35,410

i0 IIADABLIA Ir prlll IOC l nPOllAl D POEE l0l9

62 I I1PIIXOAII OT AKTIIBI]PAEA Yq'IHA(A T,1 POEE t0:0

630
]I. TiOBENAIIE B}EIIIOCTI,I 3A''IXA HEAOBPIIIEH],IX 1,I

.oToBr4x nPor&BonA x HraoBPrllHllx vc.lryfA trl2l

6ll v cNllt6E]5E BPEIHOCTI4 3A,1UX,\ I ltllol PtU t-t I U X lr |OTOBUX
.llot13BolIA li nulloBtLUEHr.lli vcnvf A l02l 67:

V TPOIUI{OB'I MATEPI'IJA]IA 1023 I l,t8 39,20: ).2,253 l1

5rl W. T?OII]KOBII 
'OPI4BA 

14 EHEPTTJE 15,96i i8.940 13.91t 38,954 r00

\2 vJt TPOIllloBu l APAjlA. UALHAjIA SA|AIA tl OCTAJI4 ltulll lLI
1025 81.76! 99.091 99.091 92.00( 9l

5i vlII TtolIKoBu moLl3BOAHIa]( vCJlvfA r026 16.61 33,297 3).29'. 19.41 58

x. TPOItl(OBl.1 AMOPIU3AUUIE {1,57t 5i.162 il.36t 64,925 t22

X TPO]IIKOAN IY|OPOIIHXX PI:]EPB]]CAIiA 1023

XI HEMATEPUJA/I]HU IPOII]KOBLI 1029 15,?58 15.75 7,855 50

r,nor,rotrtlll-roLltl \liLl00r r0,81 .0

': lIOC.lOlrUrl I vnlt,l,l(0018 I00O:0, 10J1 45,26( 5,3'12 5,3ti It; J98

103?. 2,00i l7

r. @uHAllcllJclor llPlr,{olllI oI uoBE rAnrrx -rmL[A It
ocTrlr ourrAHclucru l1P[\oad o034+ 1035 + t036 + 103?)

lOJJ II r,000 1,00( 0

L 'Dntrirotr(n ntr\o:rxor Nanr0nrrxrr r.tsr: rlaBtstrrrsua
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occrn 0,nanurr.kr nrtr\oro

NPTLXOAII OII (AIi,{TA (OA TPEATD( JIIT4{)
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1.УВОДНИ ДЕО 

 

 
 

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 кроз четири фазе или категорије: 

- деца јасленог узраста од 1 до 3 године (10 васпитних група); 

- децу вртићног узрастаод 3 до 5,5 година  (17 васпитних група) 

- предшколски  узраста од 5,5 до 7 година (12 васпитних група, 6 целодневних и 1 

полудневна у седишту и 5 на терену)  

- мешовите групе ( 1у Прилипцу и  1 у Здравчићима). 

 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. Континуирано се 

ради на повећању квалитета рада са децом, како кроз васпитнообразовни рад тако и кроз стално 

улагање и опремање радног простора, инвестиционо одржавање зграда и уређење дворишног 

простора. Током године било је и доста активности и улагања у циљу што боље опремљености 

и стварања адекватнијих услова за боравак деце у Установи, што ће бити  презентоватовано у 

овом извештају. 

 На дан 31.12.2018. године Установа запошљава укупно 127 радника. Од тог броја 104 

радника на неодређено, 21 на одређено (3 у ППП-у, 4 у мешовитим групама у Прилипцу и 

Здравчићима, 3 замена боловања преко 30 дана, 2 замена породиља, 3 замена- одржавање 

трудноће, 8 лица на упражњеним радним местима за које се чека сагласност )  и 2 лица по 

уговору о привремено повременим пословима. 

Од септембра 2018.године почеле су са радом две мешовите групе целодневног боравка при 

Основним школама у Прилипцу и Здравчићима под истим условима као у објектима са 

седиштем у граду. У ове две групе уписано је 36-оро деце. Број укупно уписане деце у 

Предшколској установи на дан 31.12.2018. је 846. 

 Током 2018. године од стране Државне ревизорске институције, а у оквиру контроле 

пословања Општине Пожега, спроведен је поступак ревизије правилности пословања  

Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ за 2017.годину у делу који се односи на 

преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступка јавних набавки и 

расходе за запослене. У свом извештају ДРИ је навела препоруке и захтев за доставу одазивног 

материја у одређеном, законском року од 90 дана.  Предшколска установа је пре наведеног рока 

предузела мере исправљања у складу са препорукама наведеним у резимеу Извештаја, у току 

израде овог документа је поступак доставе одазивног материјала, а Државна ревизорска 

институција ће оценити веродостојност, односно извршиће проверу истинитости навода о 

мерама исправљања, као и оцену да ли су предузете мере исказане у одазивном извештају 

задовољавајуће. 
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Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ као индиректан корисник буџета Општине 

Пожега има обавезу да пословне промене евидентира према контном плану за буџетски систем 

уз примену готовинске основе. 

У складу са Уредбом о буџетском рачуноводству Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ 

саставља прописане извештаје и доставља их за потребе контроле и планирања свом надлежном 

органу- Управном одбору на усвајање, а затим и оснивачу, те у наставку дајемо детаљан 

извештај о оствареним приходима и расходима  по изворима финансирања и износима 

предвиђених Финансијским планом прихода и расхода за 2018. годину. Детаљна структура 

планираних и остварених прихода и расхода приказана је и кроз табеларни преглед који је 

саставни део овог извештаја. 
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2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ      

            

2.1 Преглед прихода у 2018.години 

 

У 2018.години рад  Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги је највећим 

делом финансиран из буџета општине Пожега, односно са:  

 извора финансирања 01 који обухвата буџетска средства, средства од наплате корисника 

услуга Предшколске установе, као и средства из буџета Републике (Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја)  и из  

 осталих прихода који обухватају меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 

године, приходе од родитељског динара који служе искључиво за осигурање деце и приходе од 

тендера. 

 

Укупни приходи у 2018.години износе 132.499.962,12 динара 

 

У табели I приказан је преглед прихода у 2018.години кроз врсту прихода, план, 

остварење и проценат учешћа у укупним приходима. 

 
 

 ПРЕГЛЕД ПРИХОДА 

Табела број I 

класа  

Врста прихода 

 

Планирано за 

2018. 

 

Остварено у 

2018. 

 

% учешћа у 

укуп. приходима 

791111 плате и додаци 78,889,000.00 
77,893,101.01 58,79 

791111 

социјални доприн. на 

терет послод. 14,178,000.00 

13,942.868,96 10,52 

791111 

накнаде у натури-месечне 

карте 100,000.00 

90,671.12 0,07 

791111 

социјална  давања - 

отпремнина и солидарна 

помоћ 300,000.00 

76,738.00 0,06 

791111 

накнаде за превоз на 

посао и са посла 1,711,000.00 

1.566,370.04 1,18 

791111 јубиларне награде 2,000,000.00 
1,834.935,56 1,39 
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791111 стални трошкови 12,196,000.00 
9.644.582,46 7,28 

791111 трошкови путовања 360,000.00 
306.143,74 0,23 

791111 услуге по уговору 2,738,000.00 
2.534.081,72 1,91 

791111 специјализоване услуге 719,500.00 
712.731,00 0,54 

791111 

текуће поправке и 

одржавање зграда и 

опреме 1,737,500.00 

1.440.786,71 1,09 

          

791111 материјал 13,920,000.00 

13.575.308,68 

 

10,24 

791111 

остале дотације и 

трансфери        (10% 

плате) 6,474,000.00 

6.037.722,13 4,55 

791111 

 

порези и таксе 50,000.00 

23.797,00 0,02 

791111 

 

машине и опрема 3,120,000.00 

2.442.262,44 1,84 

 

 

Укупно приходи из 

буџета 138,493,000.00 

132.122.100,57 99,71 

742122 

Остали приходи-тендер 

  

2.100,00 0,00 

742378 

Родитељски динар за 

ваннаставне активности 

 

150,000.00 

73.800,00 0,06 

772114 

Меморандумске ставке-

рефундације 

 301.961,55 0,23 

 
Укупно остали приходи 150.000,00 377.861,55 0,29 

 

Укупно приходи у 

2018. години 

138.643.000,00 132.499.962,12 100 

 

 

2.1.1 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 132.122.100,57  динара или 99,71 % укупних прихода и наменски су пренети 

за расходе за запослене и трошкове пословања у складу са финансијским планом прихода и 

расхода Установе. 

Укидањем подрачуна сопствених средстава финансирање боравка деце у вртићу сада се 

у целости требује из буџета Општине. Са друге стране, Предшколска установа врши задужење 
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и издаје рачуне   корисницима и обезбеђује податке о наплати средстава од корисника.  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 23.417,00 динара месечно по 

детету.Учешће појединачног корисника услуга у економској цени по детету износи 20% , 

односно за целодневни облик рада од 12 часова у износу 4.680,00 динара месечно по детету у 

јаслицама и вртићу, а 3.650,00   динара у целодневном ППП-у. Од обавезе плаћања услуга 

ослобођено је 7 корисника који имају Решење Интерресорне комисије, а у складу са чланом 189 

Закона о основама система образовања и васпитања. 

Укупно задужење корисника у 2018. години износи 29.163.926динара,  од чега је 

наплаћено 27.297.972динара, тако да потраживања од родитеља на дан 31.12. 2018. године 

износе 1.865.954 динара. 

По одлуци Скупштине општине за треће и свако наредно дете у породици боравак у 

Установи је бесплатан. У 2018. години просечан број поменуте деце је био 131, а по овом 

основу остварени су мањи приходи у износу од 4.992.854 динара. 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. 

 

 

 

2.1.2 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

 
У ове приходе спадају: меморандумске ставке за рефундацију породиљког одсуства и 

одсуства по основу боловања преко 30 дана и приход од тендерске документације. 

 

 

 

2.2 Преглед расхода у 2018. години 
 

Укупни расходи и издаци у 2018. години износе 132.846.114,27 динара 

 

 Конто 41-Расходи  за запослене  

 411-плате, додаци и накнаде запослених   77.893.101,01 

 412-социјални доприноси на терет послодавца  13.942.867,96 

 413-накнаде у натури             90.671,12 

 414-социјална давања           657.489,44 

 415-накнаде за запослене       1.566.370,04 

 416-награде запосленима       1.834.935,56 

Укупно за конто 41      96.003.435,13 



8 

 

 

 

 

 Конто 42-Коришћење услуга и роба 

 

 421-стални трошкови      9.738.303,89 

 422-трошкови путовања        306.143,74 

 423-услуге по уговору      2.534.041,72 

 424-специјализоване услуге        712.731,00 

 425-текуће поправке и одржавање              1.472.051,71 

 426-материјал               13.575.568,51 

    Укупно за конто 42                        28.338.880,57 

 

 Конто 46- Дотације и трансфери 

 

 465-остале дотације по закону(10%)   6.037.722,13 

Укупно за конто 46                   6.037.722,13 

 

 Конто 48 - Остали расходи 

 

 482-порези и таксе            23.814,00 

           Укупно за конто 48      23. 814,00 

   

 Конто 51- Издаци за нефинансијску имовину  

 

 512-машине и опрема       2.442.262,44 

Укупно за конто 51                          2.442.262,44 
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2.2.1 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАСХОДА (табеле 1-5) 

` 
Табела1: Расходи за запослене (стр.9)      

Табела 2: Коришћење роба и услуга(стр.11) 

Табела 3: Остале дотације и трансфери(стр.15) 

Табела 4 Остали расходи (стр.15) 

Табела 5 Издаци за нефинансијску имовину (стр.16) 

 

 

 
ПРЕГЛЕД РАСХОДА 

Табела 1:                                               Расходи за запослене 
 Врста расхода Планирано у 2018. Остварено у 2018. 

 

% учешћа у 

расходима 

 Плате по основу цене рада 78.889.000,00 77.893.101,01  

1. Плате, додаци и накнаде  78.889.000,00 77.893.101,01 58,63 

 Допринос за ПИО 9.500.000,00 9.347.174,85  

2. Допринос за ПИО 9.500.000,00 9.347.174,85 7,04 

 Допринос за здрав.осигурање  4.078.000,00 4.011.495,44  

3. Допринос за здравствено 

осигурање 

4.078.000,00 4.011.495,44 3,02 

 Допринос за незапосленост 600.000,00 584.198,67  

4. Допринос за незапосленост 600.000,00 584.198,67 0,44 

 Трошков.превоза -маркице 100.000,00 90.671,12  

5. Накнаде у натури 100.000,00 90.671,12 0,07 

 Породиљско боловање  276.180,76  

 Боловање преко 30 дана  322.570,68  

6. Накн. на терет фондова  598.751,44 0,45 

 Отпремнине за одлазак у 

пензију 

200.000,00 /  

 Солидарна помоћ 100.000,00 76.738,00  

7. Отпремнине и помоћи 300.000,00 76.738,00 0,06 

 Трошкови превоза радника 1.711.000,00 1.566.370.04  

8. Накнаде трошкова за 

запослене 

1.711.000,00 1.566.370.04 1,17 

. Јубиларне награде 2.000.000,00 1.834.935,56  

9. Награде и остали расходи 2.000.000,00 1.834.935,56 1,38 

 Укупно расходи за 

запослене 

 

97.178.000,00 

 

96.003.435,13 

 

72,26 
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                                                       (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 1 у 

износу од 96.003.435,13 динара или 72,26 % укупних расхода. Највеће учешће у расходима за 

запослене имају расходи за бруто плате и то у износу 77.893.101,01 динара или  58,63 % 

укупних расхода.  Просечно исплаћена бруто зарада за 2018.годину износи  53.53,95  динара, 

а просечно исплаћена нето зарада износи 38.741,98  динара .У 2018.години је исплаћено 12 

плата за период јануар-децембар 2018. 

 

 

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 у 2018. уплаћено је укупно 

13.942.867,96  динара. 

 

 

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 2018.години је исплаћено 90.671,12 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 2018. 

години је исплаћено 675.489,44 динара на име накнада за боловање преко 30 дана, породиљско 

боловање и на име солидарне помоћи  за два запослена која су то право остварила у складу са 

Колективним уговором Предшколске станове. 

 

 

  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 аутобуске карте. Износ од 1.566.370,04  динара 

односи се  на 33 радника који су користили услуге превоза за долазак на посао и одлазак са 

посла. 
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  Економска класификација 416        награде запосленима 

 
На овој економској класификацији извршен је расход у износу од 1.834.935,56  динара 

по основу јубиларних награда или 1,38% укупних расхода. 

У 2018.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 20 радника, 6 за 10 

година, 4 за 20 година, 6 за 30 година и 4 радника за 35 година радног стажа. 

 

 

Табела 2                                                        Коришћење роба и услуга 
Редн

и 

број 

Врста расхода Планирано 

 2018. 

Остварено 

2018. 

% учешћа  

расходима 

1. Трошкови платног промета 250.000,00 237.961,11 0,18 

1 Трошкови платног промета 250.000,00 237.961,11 0,18 

2. Услуге за електричну енергију 8.011.000,00 6.212.273,83 4,68 

3. Лож уље 2.000.000,00 1.309.642,33 0,98 

2-3 Енергетске услуге 10.011.000,00 7.521.916,16 5,66 

4. Услуге водовода и канализације 1.005.000,00 1.004.913,34 0,76 

4. Комуналне услуге 1.005.000,00 1.004.913,34 0,76 

6. Телефон,телекс,телефакс 465.000,00 453.147,37 0,34 

7. Трошкови ПТТ услуга 15.000,00 12.688.60 0,01 

6-7 Услуге комуникације 480.000,00 465.835,97 0,35 

8. Трошкови премије осигурања имовине 350.00000 346.667.31 0,26 

9. Трошкови премије осигурања запослених 100.000,00 87.210,00 0,07 

10. Осигурање деце 150.000,00 73.800,00 0,05 

8-10. Трошкови осигурања 600.000,00 507.677,31 0,38 

11. Трошкови дневница и смештаја на 

сл.путу 

270.000,00 259.654,74 0,19 

12. Трошкови превоза за службена путовања 30.000,00 26.499,00 0,03 

11-12 Трошкови служб.путовања 300.000,00 286.153,74 0,22 

13. Трошкови превоза ученика 

(предшколаца) 

60.000,00 19.990,00 0,02 

13. Трошкови путовања ученика 60.000,00 19.990,00 0,02 

14. Одрж.и израда софтвера 219.000,00 193.817,78 0,15 

15. Одржавање рачунара 40.000,00 37.700,00 0,02 

14-15 Компјутерске услуге 259.000,00 233.517,78 0,17 

16. Услуге усавршавања запослених 1.537.000,00 1.428.413,00 1,07 

16. Услуге образовања и усаврш. 

запослених 

1.537.000,00 1. 428.413,00 1,07 

17. Штампање часописа 50.000,00 49.996.80 0,04 

18. Остале услуге штампања 27.000,00 22.940,00 0,02 

19. Објављивање огласа 8.000,00 8.000,00 0,00 
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17-19 Услуге информисања 85.000,00 80.936,80 0,06 

20. Стручне услуге  617.000,00 616.057,44 0,46 

20. Стручне услуге 617.000,00 616.057,44 0,46 

21. Репрезентација 75.000,00 38.024,90 0,03 

22. Поклони 15.000,00 15.000,00 0,01 

21-22 Репрезентација 90.000,00 53.024,90 0,04 

23. Остале опште услуге 150.000,00 122.131.80 0,09 

23. Опште услуге 150.000,00 122.131,80 0,09 

24. Услуге узорков. намерница  170.000,00 165.185,00 0,12 

25. Дезинф,дезинсекција и дератизација 134.500,00 134.336,00 0,10 

26. Санитарна обрада радника 415.000,00 413.210,00 0,32 

24-26 Медицинске услуге 719.500,00 712.731,00 0,54 

27. Текуће поправке и одрж.зграда 1.427.500,00 1.218.195,24 

 

0,92 

27. Текуће поправке о одржавање зграда 1.427.500,00 1.218.195,24 0,92 

28. Текуће поправке и одрж.опреме 310.000,00 253.856,47 0,19 

28 Текуће поправке и одржавање опреме 310.000,00 253.856,47 0,19 

29. Канцеларијски материјал 120.000,00 119.798,35 0,10 

30. Расходи за радну униформу и кломпе 260.000,00 163.632,00 0,12 

31. Цвеће и зеленило 40.000,00 1.500,00 0,00 

29-31 Административни материјал 420.000,00 284.930,35 0,21 

32. Стручна литература за потребе 

запослених 

140.000,00 130.554,99 0,10 

33. Материјал за образовање-дидактика 300.000,00 266.900,71 0,20 

34. Радне књиге 40.000,00 38.280,00 0,03 

32-34 Материјал за образовање 480.000,00 435.735,70 0,33 

35. Бензин 385.000,00 301.531,80 0,23 

35 Материјал за саобраћај 385.000,00 301.531,80 0,23 

36. Медицински материјал 15.000,00 8.196,77 0,00 

37. Потрошни материјал и ситан инвентар 220.000,00 203.776.60 0,16 

36-37 Остали материјал 235.000,00 211.973,37 0,16 

38. Материјал  за одржавање  хигијене 1.400.000,00 1.384.092,60 1,04 

39. Намирнице за припремање  хране 11.000.000,00 10.957.304,69 8,25 

38-39 Материјал за одрж.хигијене и 

намирнице 

 

12.400.000,00 

         

12.341.397,29 

 

9,29 

  
УКУПНО  КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 

РОБА 

 

31.821.000,00 

 

28.338.880,57 

 

21,33 
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                                                 Образложење табеле бр.2-коришћење услуга и роба 

 
Укупни трошкови у оквиру категорије  коришћење услуга и роба  дати у табели бр. 2 

износе 28.338.880,57 односно 21,33% укупних трошкова као што је  и приказано у табели. 

 

 
Структуру трошкова (према висини) чине:  

 

1. намирнице за припремање хране  

2. енергетске услуге ( електрична енергија и лож уље) 

3. услуге образовања и усавршавања запослених 

4. материјал за одржавање хигијене 

5. текуће поправке и одржавање зграда и објеката 

6. комуналне услуге 

7. медицинске услуге (санитарна обрада радика, узорковање намирница,   дезинфекција,  

            дезинсекција и дератизација) 

8. стручне услуге (накнада по основу уговора) 

9. трошкови осигурања (осигурање имовине и запослених) 

10. услуге комуникација (трошкови телефонских услуга за 5 претплатничких бројева,       

             интернет и основна претплата за умрежене мобилне телефоне за 100 радника у износу   

             од 30 динара по раднику, на месечном нивоу) 

11. материјал за образовање (дидактика, стручна литература и радне књиге) 

12. материјал за саобраћај (бензин) 

13. трошкови службених путовања (трошкови дневница и превоза на службеном путу) 

14. административни материјал (радна униформа, канцеларијски материјал) 

15. трошкови платног промета 

16. текуће поправке и одржавање опреме  

17. компјутерске услуге (одржавање софтвера и рачунара) 

18. потрошни материјал  

19.  остале опште услуге (безбедност и здравље на раду,одржавање лифта) 

20. услуге информисања 

21. репрезентација. 

  

1. Највећи трошак из табеле 2 односи се на намирнице за припремање 

хране и износи 10.957.304,69 динара или 8,25% укупних трошкова. 

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. Јавне набавке за потребе Установе спроводи 

Централизовано тело при Општинској управи. 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 - „ДВЛ“ 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 
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 е. Свеже воће и поврће - „Ила промет“  Чачак 

 ж. Залеђено поврће и риба - „Еуро гранд“ Ужице 

  з.  Мед - „Ила промет“  Чачак. 

 

2.  Енергетске услуге у 2018.години износе 7.521.916,16  динара или 5,66 % укупних 

трошкова, а односе се  највећим делом на трошкове грејања у објектима као и за редовно 

функционисање Установе. 

 

3.  За услуге образовања и усавршавања запослених издвојено је 1.428.413 динара или 

1,07% укупних расхода. У оквиру стручних усавршавања спроведена је ECDL onlajn обука и 

сертификација за 4 модула за 32 запослена. Наша установа и ове године презентовала је свој 

рад на Јесењем домаћем конгресу превентиве на Дивчибарама  и  Стручним сусретима 

васпитача на Тари, присуствовала је XX Сусретима установа на Златибору,  XII републичким 

сусретима стручних сарадника , сарадника и директора у Врњачкој Бањи, Стручном скупу из 

области предшколства Пертинијеви дани 2018., едукацији за писање пројеката, семинарима 

посвећеним платним разредима, примени Закона о јавним службама, Радионици посвећеној 

Централном регистру фактура  и другим семинарима у вези са актуелним темама, а директор 

установе обуци директора за електронски портфолио у Јагодини. 

 

4. Материјал за одржавање хигијене набављен је током 2018.год.у вредности од 

1.384.092,80 динара или 1,04% након спроведеног  поступка  набавке мале вредности где су 

изабрани најповољнији понуђачи:  

 1.Средства за одржавање хигијене–Херо, Инђија 

 2.Средства за дезинфекцију–Мидра еко, Земун 

 3.Прибор за одржавање опште хигијене–Херо, Инђија 

4.Прибор за одржавање личне хигијене (убруси и тоалет папир) –МГ Нови Сад 

 5.Средства за машинско прање посуђа–Уго техна Крушевац. 

 

 

5. За текуће поправке и одржавање зграда у 2018.години из буџета локалне 

самоуправе издвојено је 1.218.195,24 динара или 0,92% укупних расхода . Средства се највећим 

делом односе на текуће поправке и одржавање објекта  Пчелица где је извршена замена подних 

облога (ламината) у 4 радне собе, уградња венецијанера у холу, уградња огледала у дечијим 

мокрим чворовима и комплетни унутрашњи молерско-фарбарски радови, израђена је оградица 

за терасу објекта, а постављање је одложено за повољније временске прилике. У сва три објекта 

извршено је мерење заштитног и громобранског уземљења, а у кухињама објеката Бамби и 

Пчелица одрађено је хемијско прање и одмашћивање система вентилације за одвод масних 

испарења.Током године на електричном котлу у објекту Лептирић  замењена је пумпа, а на 

котлу у објекту Бамби извршен је сервис, уградња уљаног филтера и дизни. За потребе 

опремања дечијег мокрог чвора у мешовитој групи у Здравчићима и Прилипцу набављен је 

материјал, а  у оквиру ове позиције издвојена су средства за набавку материјала за електро, 

водоводне и канализационе инсталације за потребе сва три објекта. 
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6. Комуналне услуге у 2018.години плаћене су у износу од 1.004.913.34 динара или 

0,76%укупних трошкова и односе се на период децембар 2017.– новембар 2018.године. 

Комуналне услуге су плаћене према фактурама испостављених од стране Јавно 

комуналног предузећа “ Наш Дом“. 

 

7. 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 2018. години утрошено је 

712.731,00 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 три  пута током године. 

 

8. За стручне услуге у 2018.години издвојено је 616.057,44 динара или 0,46 % 

укупних услуга, а односе се на исплату зараде по основу уговора о првремено 

повременим  пословима. 

 

 

9. Трошкови материјала за образовање износе 435.735,70динара или 

0,33%укупних трошкова. Односе се на набавку дидактике, играчака, књига, стручне 

литературе и радних књига. 

 

10. У оквиру позиције текуће поправке и одржавање опреме евидентирани су 

трошкови у износу од 253.856,47 динара или 0,19% 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 

 сервисирање апарата за противпожарну заштиту 

  

 

Табела 3                                                                                  Остале дотације и трансфери 
Редни 

број 

Врста расхода Планирано 

2018. 

Остварено 

2018. 
% учешћа у 

расходима 

 Oстале текуће дотације и трансфери 6.474.000,00 6.037.722,13 4,55 

 УКУПНО ДОТАЦИЈЕ И 

ТРАНСФЕРИ 

6.474.000,00 6.037.722,13 4,55 

 
 

Табела 4                                                                                            Остали расходи  

Редни 

број 

Врста расхода Планирано 

2018. 

Остварено 

2018. 
% учешћа у 

расходима 

 Регистрација возила 45.000,00 21.374,00 0,02 

 Обавезне таксе  5.000,00 2.440,00  

 УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ 50.000,00 23.814,00 0,02 
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Табела 5                                                                       Издаци за нефинансијску имовину 
Редни 

број 

Врста расхода Планирано  

2018. 

Остварено 

2018. 

% учешћа у 

расходима 

1. Намештај 1.300.000,00 1.047.140,00 0,79 

2. Опрема за домаћин. и угоститељст. 1.220.000,00 906.290,00 0,68 

3. Опрема за образовање 400.000,00 330.797,24 0,25 

4. Рачунарска опрема 200.000,00 158.035,20 0,12 

1-4 УКУПНО 

 

3.120.000,00 2.442.262,44 1,84 

  

              

 Укупни текући расходи + издаци 

за нефинансијску имовину 

138.493.000,00 132.846.114,27 100 

 

 

 

                               Образложење табеле бр. 3-издаци за нефинансијску имовину 
 

  Издаци за нефинансијску имовину приказани у табели број 3 извештаја износе  

2.242.262,44 динара или  1,84% укупних трошкова. У ову категорију сврстана су сва улагања 

која се односе на издатке за нефинансијску имовину за опремање како објеката у граду тако и 

комплетно опремање 2 радне собе за потребе новоформираних мешовитих група у Прилипцу и 

Здравчићима.  

 

У  табели број 3, под редним бројем 1, приказана је вредност набављеног намештаја и 

то: 250 дечјих столица, 11 дечјих столова, 2 ормара са полицама, 4 ормара за кревете и 

дидактику, 2 дечја гардеробера, 2 комоде, 2 кутка за ликовно, 2 библиотеке са кутијом, 36 

дечјих креветића и сто за васпитаче. 

 

У истој табели под редним бројем 2, приказана је вредност набављене опреме за 

домаћинство и угоститељство, а у оквиру тога је набављено 2 професионална усисивача, 2 

клима уређаја, веш машина, машина за млевење меса, 3 професионална миксера, месилица за 

тесто, уљани радијатор, пегла као и комплетно посуђе за сервирање оброка деци у Прилипцу и 

Здравчићима. 

 

Под редним бројем 3 приказана је вредност набављене опреме за образовање: 2 

пројектора са платном, звучни систем, комплет рачунар за потребе васпитног особља , пулт за 

пресвлачење беба и итисони за све радне собе у објекту Пчелица. 

 

У оквиру издатака за нефинансијску имовину а под рачинарском опремом (редни број 

4 табеле) евидентирана је набавка штампача за признанице, лап топ, рачунар, 2 монитора. 
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3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ указује на суфицит од 1.281.701,83 динара 

 
 

Табела III  финансијски резултат 

Финансијски резултат Износ 

Укупни приходи и примања 132.499.962,12 

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.627.853,98 

Укупно приходи + нераспоређен вишак прихода из 

ранијих година 

134.127.816,10 

Укупни расходи и издаци 132.846.114,27 

 

Финансијски резултат – суфицит 

 

1.281.701,83 
 

 

Након евидентирања  свих пословних промена које су настале током године, поштујући 

готовински принцип књижења у складу са контим оквиром за буџетске кориснике, приступа се 

утврђивању финансијског резултата. 

 У 2018.години у Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“  исказан је 

позитиван резултат пословања, односно суфицит у износу од 1.281.701,83динара. Буџетски 

суфицит, односно буџетски дефицит утврђују се на основу исказаних података у приходима 

(класа700000) као и података о исказаним расходима (класа 400000) и издацима за набавку 

нефинансијске имовине (класа 500000). 

Желимо да истакнемо, да смо током 2018. године од донатора ФК „Ариљска Рампа“ 

добили донацију у виду Пертини- играчака  у вредности од 51.885 динара, 12 корпи за одлагање 

смећа у двориштима објеката Установе од предузећа „Перфом“ из Пожеге и рекламни 

материјал фотографске радње „Миленијум“ за манифестацију „НАЈ-играчка. 

 Интенција наше установе је континуирано анимирање корисника за новоуписану децу. 

Целодневни капацитети су проширени у прошлој години на Прилипац и Здравчиће, а у овој 

години идемо корак даље. Мисија наше Установе је интерес деце, са истим циљем градимо и 

визију. 

 
 Извештај саставила       

 Шеф рачуноводства        Директор 

 Ружица Марковић     мр Снежана Шљивић 

 _______________      _____________ 


