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На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 

65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон) и члана 40. Статута општине Нова Варош ("Општински 
службени гласник" број 10/2008, 9/2012 и 16/2015), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије број 320-11-3709/2022-14 од 07.04.2022. године, Скупштина општине Нова Варош  усвојила је: 

 
 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ  

ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

        Овим програмом се утврђује врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта општине Нова Варош за 2022. 
годину. 

 



 
 

        Саставни делови Годишњег програма су: Општи део, Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План 

коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. 

 

        У делу I – налази се Општи део који садржи увод - текстуални део о општини Нова Варош.  
        У делу II - Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта приказани су подаци о планираним приходима 

сопственог учешћа (Табела 1), Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта на 

територији општине Нова Варош (Табела 2) и План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини приказани су подаци о 
укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Варош. 

 

 

 

I   

ОПШТИ ДЕО 

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 Положај и величина територије 

 

 
 Општина Нова Варош налази се у југозападном делу Србије, између планина Златибор, Муртеница, Јавор, Голија, Златар и 

Мучањ. Простире се на површини од 584,41 км2 и чине је 32 насељена места са 13 месних заједница у којима живи близу 17.000 

становника. 
 Територија општине Нова Варош је брдско-планинског карактера са надморским висинама у распону од 436 до 1625 метара. 

 Пољопривредне површине захватају 31.558,15 ха. У структури обрадивих површина доминирају пашњаци 47,2%, ливаде 

29,1% док су на трећем месту површине под ораницама и баштама са 21,4%. 
 Према општој шумско-привредној структури у државној својини је 53, 79% односно 10.641 ха а у приватном власништву 

46,21%. 

 
 

 Педолошки покривач  

 

 

 Општина Нова Варош је сиромашна земљишним потенцијалом јер је природна средина и антропогена делатност неповољна 
за његово формирање и одржавање. Стрми нагиби онемогућавају дуже задржавање разореног супстрата и погодују ерозији. Томе 

доприносе и падавине, односно плувијална и флувијална ерозија. Физичко разоравање земљишта деловањем кишних капи уништава 

разложене карбонатне серије, које при разлагању дају мало нараствореног педогенетског супстрата за чије је формирање потребно дуже 
време.    

        Падавине изазивају и испирање и одношење земљишта. Најквалитетнија земљишта у општини потиснута су формирањем насеља и 

водних акумулација. 
 

 

 

            1.2.1.Типови земљишта   

 

 Планинска црница образује се на тврдим кречњацима, углавном у највишим деловима кречњачких масива Муртенице, 
Тикве, Оштрика, Китоње и Козомора и на површима Каменице и Клак-Радоиње. Имајући у виду  да су у питању плитка земљишта 

њихова производна вредност је мала, а биоценозе које се развијају на њима зависе од количине и распореда падавина. 

 Гајњаче се образују на иловастим речним терасама Лима, Увца и њихових притока. На њима се развијају шуме цера и 
грабића. 

 Скелетна земљишта су земљишта брдско-планинских простора, где су мразно разоравање или речна ерозија фактори 

механичког разоравања подлоге. Њихово формирање везано је за карст односно његову вертикалну изломљеност. Имајући на уму да су 
у питању сува станишта, она су сиромашна храњивим материјама и немају већи привредни значај. 

 Елувијална еродирана земљишта (сирозем) јављају се на шкриљцима, доломитима и еруптивним стенама. Сироземи 

формирани на флишу или лапорцима имају највећу вредност јер погодују развоју пољопривреде. 
 Колувијум настаје у подножју падина, као резултат спирања и померања тла. Имајући на уму да продуктивност ове врсте 

земљишта зависи од присуства хумуса, на "бољим" земљиштима постоје воћњаци. 

 Рендзине имају велико распрострањење у Полимљу. Ова земљишта формирају се на високим планинама и на њима се 
јављају церове и букове шуме. 

 Ранкери се јављају у офиолитској зони проучаваног краја у области Полимља. То су плитка земљишта образована на 

силикатним стенама. На њима је развијена шумска вегетација ( бор, смрча и јела). 
 

 
 

 Метеоролошки услови  

 

 1.3.1. Средње месечне температуре ваздуха ° Ц 

 



 
 

 Клима на подручју Нове Вароши условљена је надморском висином и рељефом. Постоје микроклиматске разлике у долинама 

Увца и Лима и њиховом брдско-планинском залеђу али се не могу илустровати подацима јер не постоје метеоролошке станице на 

већим висинама. 

 

Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Увац -2,2 1,2 5,1 9,6 17,7 17,2 20,1 20,1 17,0 9,9 4,8 0,2 9,1 

К.Брод -2,3 1,8 2,2 7,3 11,7 15,9 17,9 17,6 13,9 8,8 3,6 0,6 7,9 

Просек -2,2 1,5 3,7 8,5 14,5 16,5 19,0 19,0 15,5 9,5 4,2 0,4 8,5 

 
 Средња годишња температура вздуха у метеоролошкој станици у долини Увца износи 9,1 °Ц, а у станици Кокин Брод 7,9 °Ц. 

Негативне средње  јануарске температуре забележене су у обе метеоролошке станице: -2,2 °Ц у долини Увца и -2,3 °Ц у Кокином 

Броду. 
 Ниске температуре ваздуха и појава мраза ограничавају пољопривредну производњу  током године , а посебно делују на 

гајење раног поврћа. 

 Најтоплији месеци су јул и август када су температуре ваздуха уједначене. Дневне температуре ваздуха током јула и августа 
могу бити знатно више, али су ноћи свеже, тако да средње вредности нису високе. 

 Средња вредност ваздушног притиска износи 899,86 мб. 

 
 

 1.3.2. Падавине 

 
 У општини Нова Варош изражена је висинска зоналност падавина. На висини од 953 м, средња годишња количина падавина 

износи 850 мм. На површинама и узвишењима средња годишња количина падавина се повећава и износи око 900 мм, а појединих 

година и више. 
 Сезонски распоред падавина је неуједначен. Падавина има током целе године, а највише у пролеће и лето. Максимум је у 

мају, када се излучи 108 мм падавина. У просеку најмање падавина је у јануару, фебруару и марту, када се излучи између 38-53 мм и 

септембру 57 мм. Током зимских месеци, снежни покривач се задржава око 70 дана а на узвишењима до 90 дана. 
 

 

 1.3.3. Облачност, осунчавање 

 

 

 Средња годишња облачност у Новој Вароши износи 6/10 покривености неба. Најмања облачност је лети и износи 4,5/10. 
Пролећна облачност износи 6/10, а јесења 5,7/10. Зими је облачност највећа и износи 7/10. 

 Укупна годишња инсолација износи 1951 час, од тога 1314 часова је у летњој половини године, а 637 у зимској. Просечно 

месечно осунчавање износи 162 часа. Средња годишња релативна влажност ваздуха износи 76 %. Највећа је у децембру 86 % а најмања 
у априлу 68 %. 

 

 Хидрографија територије  

 

 Окосница хидрографске мреже у нововарошком крају је река Увац, односно средњи ток ове реке, која је највећа притока 
Лима. Најважније десне притоке Увца су: Кладница, Вршевина, Тисовица, Марића река  и Шупљица, а леве Вељушница и Злошница. 

 На простору општине формирана су четири језера: Радоињско, Златарско, Сјеничко и Потпећко, која су изграђена за потребе 

хидроелектрана. Сва језера припадају лимском хидроенергетском систему, иако се само једно језеро (Потпећко) налази на Лиму , док су 
остала три на Увцу. Разлог за то је , што је Лим најважнија притока Дрине по дужини тока, по величини слива, протицају и 

могућностима коришћења водних снага. 

 
 

 

 1.5. Шумски потенцијали 

 

Шуме су саставни део географске средине. Оне утичу на кондезацију водене паре, количину падавина и испаравање, 

ублажавају топлотне разлике ваздуха, јачину ветра, делују на равномерније површинско отицање и спречавају убрзану ерозију тла. 
Структуру шумског фонда општине према врстама шума, одликује велико учешће четинара (78%) и скромно присуство лишћарских 

врста (22%). Од лишћарских шума чисте састојине најчешће чине букве, храст, цер и граб. Према узгојним групама најбројније су 

високе шуме које учествују са 72,9 %. 
 

 

II 
 

ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 

 
У  2021. години  није било поднетих захтева за закуп пољопривредног земљишта без плаћања накнаде, за остваривање права 

пречег закупа (инфраструктура и сточари), као ни захтева за остваривање права првенства закупа на основу спроведених јавних позива 

у процесу припреме за израду Годишњeг програма за 2022. годину. 
 

 



 
 

   

 

 

Табела 1.  План прихода сопственог учешћа 

  

 

План прихода сопственог учешћа 

 

Извор средстава 

 

Износ 

 

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 230,000.00 

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 70,000.00 

Укупно 300,000.00 
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табела 2 . 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 750,000.00 300,000.00 450,000.00 

обележавање парцела државног земљишта  750,000.00 300,000.00 40 450,000.00 60 

Укупно (1+2+3) 750,000.00 300,000.00 450,000.00 

 

 

 
 

Табела 3  .   Извештај о уговорима о закупу пољопривредног државног земљишта 
 
 

Р.бр 
Назив физичког / 

правног лица 
Број уговора 

Годишњи 

програм 

Шифра 

ЈН 

Катастарска 

општина 

Период закупа(од-

до) 

Укупан износ 

годишње 

закупнине 

(еур) 

Површина 
Цена / 

Ха (еур) 

Очекивани 

приход од 

општине - 40 

% 

1 Александар Ботић 320-11-09960/64-2021-

14 

2021 64 Брдо 2021-2036 117.52 4.0643 28.92 47.01 

2 Александар Ботић 320-11-09960/66-2021-
14 

2021 66 Брдо 2021-2036 18.34 0.4071 45.05 7.34 

3 Чедомир Јеликић 320-11-09960/52-2021-

14 

2021 52 Божетићи 2021-2036 79.87 11.0492 7.23 31.95 

4 Данило Пауновић 320-11-5759/73-2019-
14 

2019 73 Вранеша 2019-2029 4.58 0.6069 7.55 1.83 

5 Данило Пауновић 320-11-5759/75-2019-

14 

2019 75 Вранеша 2019-2029 1.46 0.1420 10.28 0.58 

6 Данило Пауновић 320-11-5759/76-2019-
14 

2019 76 Вранеша 2019-2029 2.66 0.0570 46.67 1.06 

7 Данило Пауновић 320-11-5759/77-2019-

14 

2019 77 Вранеша 2019-2029 7.71 0.9766 7.89 3.08 

8 Данило Пауновић 320-11-5759/78-2019-
14 

2019 78 Вранеша 2019-2029 144.41 20.8660 6.92 57.76 
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9 Данило Пауновић 320-11-6498/62-2018-
14 

2018 62 Вранеша 2018-2028 13.86 1.3853 10.01 5.54 

10 Данило Пауновић 320-11-6498/64-2018-

14 

2018 64 Вранеша 2018-2028 8.81 1.0525 8.37 3.52 

11 Данило Пауновић 320-11-6498/65-2018-
14 

2018 65 Вранеша 2018-2028 11.45 1.5916 7.19 4.58 

12 Данило Пауновић 320-11-6498/66-2018-

14 

2018 66 Вранеша 2018-2028 261.03 33.6455 7.76 104.41 

13 Данило Пауновић 320-11-6498/67-2018-
14 

2018 67 Вранеша 2018-2028 552.19 17.2208 32.07 220.88 

14 Данило Пауновић 320-11-6498/68-2018-

14 

2018 68 Вранеша 2018-2028 39.11 5.7437 6.81 15.64 

15 Данило Пауновић 320-11-6498/72-2018-

14 

2018 72 Вранеша 2018-2028 11.33 1.2760 8.88 4.53 

16 Дејан Војиновић 320-11-00116/124-

2021-14 

2020 124 Комарани 2020-2035 171.61 25.2219 6.80 68.64 

17 Дејан Војиновић 320-11-00116/125-
2021-14 

2020 125 Комарани 2020-2035 103.75 15.2477 6.80 41.50 

18 Дејан Војиновић 320-11-5759/115-2019-

14 

2019 115 Комарани 2019-2029 51.69 6.8782 7.52 20.68 

19 Дејан Војиновић 320-11-5759/122-2019-
14 

2019 122 Комарани 2019-2029 91.21 19.8556 4.59 36.48 

20 Драган Аврамовић 320-11-00116/19-2021-

14 

2020 19 Бистрица 2020-2035 11.18 1.0554 10.59 4.47 

21 Драгоје Јелић 320-11-00116/43-2021-
14 

2020 43 Божетићи 2020-2035 161.24 29.1211 5.54 64.50 

22 Душан Пејовић 320-11-00116/106-

2021-14 

2020 106 Дрмановићи 2020-2035 356.64 40.7098 8.76 142.66 

23 Енвера Каришик 320-11-5759/199-2019-

14 

2019 199 Тиква 2019-2029 37.10 5.4761 6.77 14.84 

24 Енвера Каришик 320-11-5759/200-2019-

14 

2019 200 Тиква 2019-2029 19.92 1.3071 15.24 7.97 

25 Енвера Каришик 320-11-5759/203-2019-

14 

2019 203 Тиква 2019-2029 1.29 0.1740 7.41 0.52 

26 Енвера Каришик 320-11-5759/204-2019-

14 

2019 204 Тиква 2019-2029 2.06 0.2783 7.40 0.82 

27 Горан Батаковић 320-11-00116/104-

2021-14 

2020 104 Дрмановићи 2020-2035 14.03 1.1000 12.75 5.61 

28 Горан Батаковић 320-11-00116/59-2021-

14 

2020 59 Брдо 2020-2035 23.58 2.1330 11.05 9.43 

29 Лала Аничић 320-11-5759/44-2019-

14 

2019 44 Божетићи 2019-2029 12.46 0.8637 14.43 4.98 

30 Михаило Радишић 320-11-00116/136-

2021-14 

2020 136 Љепојевићи 2020-2035 210.98 24.7808 8.51 84.39 

31 Михаило Радишић 320-11-00116/137-

2021-14 

2020 137 Љепојевићи 2020-2035 89.49 10.5106 8.51 35.80 

32 Михаило Радишић 320-11-00116/69-2021-

14 

2020 69 Буковик 2020-2035 60.37 7.0910 8.51 24.15 
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33 Милан Рајић 320-11-6498/21-2018-
14 

2018 21 Бистрица 2018-2028 5.85 0.4611 12.69 2.34 

34 Миланко Луковић 320-11-00329/151-

2022-14 

2021 151 Радијевићи 2021-2036 7.94 0.3462 22.93 3.18 

35 Миланко Луковић 320-11-00329/3-2022-
14 

2021 3 Акмачићи 2021-2036 7.87 0.5144 15.30 3.15 

36 Миле Средојевић 320-11-00116/177-

2021-14 

2020 177 Радоиња 2020-2035 10.74 0.9336 11.50 4.30 

37 Миле Средојевић 320-11-00116/206-
2021-14 

2020 206 Тиква 2020-2035 19.58 2.3018 8.51 7.83 

38 Миломир Грбовић 320-11-00329/62-2022-

14 

2021 62 Брдо 2021-2036 18.17 0.5341 34.02 7.27 

39 Миломир Грбовић 320-11-09960/65-2021-

14 

2021 65 Брдо 2021-2036 4.96 0.1133 43.78 1.98 

40 Небојша 

Лојаничић 

320-11-00329/4-2022-

14 

2021 4 Акмачићи 2021-2036 48.51 2.5929 18.71 19.40 

41 Новак Пејовић 320-11-00116/107-
2021-14 

2020 107 Дрмановићи 2020-2035 55.91 3.6479 15.33 22.36 

42 Новак Пејовић 320-11-00116/108-

2021-14 

2020 108 Дрмановићи 2020-2035 22.40 1.4550 15.40 8.96 

43 Новак Пејовић 320-11-00116/109-
2021-14 

2020 109 Дрмановићи 2020-2035 27.42 0.8790 31.19 10.97 

44 Новак Пејовић 320-11-00116/110-

2021-14 

2020 110 Дрмановићи 2020-2035 159.88 11.1887 14.29 63.95 

45 Новак Пејовић 320-11-00116/116-
2021-14 

2020 116 Дрмановићи 2020-2035 44.04 2.4540 17.95 17.62 

46 Новак Пејовић 320-11-00116/126-

2021-14 

2020 126 Комарани 2020-2035 164.89 12.5078 13.18 65.96 

47 Новак Пејовић 320-11-00116/127-

2021-14 

2020 127 Комарани 2020-2035 111.23 13.0781 8.51 44.49 

48 Петар Ристић 320-11-5759/64-2019-

14 

2019 64 Буковик 2019-2029 624.83 137.7994 4.53 249.93 

49 Раденко Ботић 320-11-00116/65-2021-

14 

2020 65 Брдо 2020-2035 0.32 0.0257 12.45 0.13 

50 Радивоје Палић 320-11-00116/68-2021-

14 

2020 68 Буковик 2020-2035 7.52 0.3984 18.88 3.01 

51 Радојка Обућина 320-11-00329/147-

2022-14 

2021 147 Нова Варош 2021-2036 76.04 2.1493 35.38 30.42 

52 Радојко Стојковић 320-11-5759/283-2019-

14 

2019 283 Негбина 2019-2029 5.25 1.6292 3.22 2.10 

53 Радојко Стојковић 320-11-6498/302-2018-

14 

2018 302 Сеништа 2018-2028 30.15 9.8992 3.05 12.06 

54 Радојко Стојковић 320-11-6498/303-2018-

14 

2018 303 Сеништа 2018-2028 26.72 8.4247 3.17 10.69 

55 Радојко Стојковић 320-11-6498/304-2018-

14 

2018 304 Сеништа 2018-2028 1.82 0.5989 3.04 0.73 

56 Владимир Пурић 320-11-00116/176-

2021-14 

2020 176 Радијевићи 2020-2035 4.27 0.4324 9.88 1.71 
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57 Живко Пауновић 320-11-00116/73-2021-
14 

2020 73 Буковик 2020-2035 69.31 6.7908 10.21 27.72 

      

Укупно: 4,248.55 513.0447 8.28 1,699.42 

 
 

 

 

 

Табела 4 .  Преглед груписаних јавних надметањa  

 

 

Шифра ЈН Кат. општина Потес Лист непокрет. Број парцеле 
Култура и 

класа 

Фактичко 

стање 
Зона заштите 

Површина Total 

1 Трудово ГОРЊЕ ТРУДОВО 177 923 пашњак 7 пашњак   
28,4499 

1 
28,4499 

2 Акмачићи ВРБА 106 944/1 пашњак 3 пашњак   
0,2002 

2 
0,2002 

3 Акмачићи ЂУРИНОВИЦИ 197 1066 ливада 7 ливада   
0,2251 

3 
0,2251 

4 Амзићи МАНДИЦИ 182 314 њива 8 њива   
0,5168 

4 
0,5168 

5 Амзићи БОСАЊЕ 79 979 пашњак 2 пашњак   
0,0595 

5 Амзићи БОСАЊЕ 79 979 пашњак 3 пашњак   
0,0612 

5 
0,1207 

6 Амзићи БЕЗДАНИ 79 673 пашњак 3 пашњак   
0,2133 

6 
0,2133 

7 Амзићи ЦУЛУМ 79 163 пашњак 4 пашњак   
0,2516 

7 
0,2516 

8 Амзићи БОСАЊЕ 79 576 пашњак 3 пашњак   
0,3284 

8 
0,3284 

9 Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 701 1476 њива 6 њива   
0,2154 

9 Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 701 1478/1 воћњак 1 воћњак   
0,9147 
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9 
1,1301 

10 Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 701 5589/1 воћњак 1 воћњак   
0,0653 

10 
0,0653 

11 Бистрица ЦРКВЕНИ ЗАСЕОК 701 2058 пашњак 4 пашњак   
0,1986 

11 
0,1986 

12 Бистрица ГЛАВОЊИИ 345 2313 пашњак 3 пашњак   
0,0848 

12 Бистрица ЦРКВЕНИ ЗАСЕОК 345 2316 пашњак 4 пашњак   
0,0918 

12 
0,1766 

13 Бистрица КИТОЊА 345 2323 пашњак 4 пашњак   
0,3190 

13 
0,3190 

14 Бистрица ГОБАТЕ 345 979 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,0421 

14 
0,0421 

15 Бистрица СОКОЛОВА 345 456/1 пашњак 6 пашњак   
0,0741 

15 
0,0741 

16 Бистрица СОКОЛОВА 345 2881 пашњак 5 пашњак   
0,1705 

16 
0,1705 

17 Бистрица НИНЦИЦИ 52 4224 ливада 3 ливада   
0,0371 

17 Бистрица НИНЦИЦИ 52 4224 ливада 4 ливада   
0,0387 

17 Бистрица НИНЦИЦИ 52 4224 ливада 5 ливада   
0,0406 

17 
0,1164 

18 Бистрица КИТОЊА 345 801 пашњак 4 пашњак   
1,5762 

18 Бистрица КИТОЊА 345 801 пашњак 6 пашњак   
12,2658 

18 Бистрица КИТОЊА 345 801 пашњак 7 пашњак   
60,8564 

18 
74,6984 

19 Бистрица ГОБАТЕ 707 1028 ливада 5 ливада   
0,0022 

19 
0,0022 
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20 Бистрица ГОБАТЕ 714 1144 пашњак 4 пашњак   
0,0014 

20 Бистрица ГОБАТЕ 723 1146 пашњак 4 пашњак   
0,0020 

20 
0,0034 

21 Бистрица ЦРКВЕНИ ЗАСЕОК 701 2053 њива 5 њива   
0,2499 

21 
0,2499 

22 Бистрица ГОБАТЕ 726 1275 пашњак 2 пашњак   
0,0012 

22 
0,0012 

23 Бистрица БРАЗДАЦЕ 724 137 ливада 4 ливада   
0,0003 

23 Бистрица БРАЗДАЦЕ 724 137 ливада 5 ливада   
0,0004 

23 Бистрица БРАЗДАЦЕ 729 138 ливада 4 ливада   
0,0004 

23 Бистрица БРАЗДАЦЕ 729 138 ливада 5 ливада   
0,0003 

23 
0,0014 

24 Бистрица ГОБАТЕ 722 1140 пашњак 4 пашњак   
0,0015 

24 
0,0015 

25 Божетићи ВРТАЦЕ 174 189 њива 7 њива   
0,0548 

25 Божетићи ВРТАЦЕ 174 190 пашњак 6 пашњак   
0,0518 

25 Божетићи ПОЉЕ 174 2879 пашњак 7 пашњак   
2,2149 

25 
2,3215 

26 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2880 пашњак 7 пашњак   
0,4870 

26 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2881 пашњак 7 пашњак   
0,4960 

26 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2882 њива 8 њива   
0,0550 

26 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2883 њива 8 њива   
0,0400 

26 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2884 пашњак 7 пашњак   
0,3950 

26 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2885 пашњак 7 пашњак   
0,6210 

26 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2886 њива 8 њива   
0,0600 

26 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2887 њива 8 њива   
0,0250 

26 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2888 пашњак 7 пашњак   
0,4610 
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26 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2889 пашњак 6 пашњак   
0,2225 

26 
2,8625 

27 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2894 пашњак 6 пашњак   
0,1855 

27 
0,1855 

28 Божетићи ДОЛОВИ 174 184 пашњак 7 пашњак   
0,0658 

28 Божетићи ДОЛОВИ 174 185 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,0518 

28 
0,1176 

29 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2664 пашњак 7 пашњак   
0,2720 

29 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2688 пашњак 6 пашњак   
0,5930 

29 Божетићи ПОЉАНЕ 174 2651 пашњак 7 пашњак   
0,8485 

29 
1,7135 

30 Божетићи ВРТАЦЕ 174 186 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,1407 

30 Божетићи ЗОРИЦА ПОЉЕ 174 196 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

7,5651 

30 Божетићи УТРИНА 174 191 пашњак 7 пашњак   
0,1343 

30 
7,8401 

31 Божетићи КАМЕНИЦА 174 1010/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

4,4090 

31 Божетићи КАМЕНИЦА 174 1010/1 пашњак 7 пашњак   
6,4133 

31 
10,8223 

32 Божетићи КАМЕНИЦА 174 999 њива 7 њива   
0,0827 

32 
0,0827 

33 Божетићи ДУБНИЦА 174 1762 пашњак 7 пашњак   
0,8960 

33 
0,8960 
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34 Божетићи БОРОВИТА ГЛАВИЦА 253 1063/5 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,0704 

34 
0,0704 

35 Божетићи КАМЕНИЦА 174 1049 пашњак 5 пашњак   
0,4340 

35 
0,4340 

36 Божетићи СМРЕКОВА 174 1057 пашњак 4 пашњак   
0,8772 

36 
0,8772 

37 Божетићи ПОЉАНА 265 1116/2 пашњак 4 пашњак   
0,0814 

37 
0,0814 

38 Божетићи ПАЉЕВИНЕ 174 2891 пашњак 6 пашњак   
0,1932 

38 
0,1932 

39 Божетићи ГОМИЛЕ 174 720 пашњак 6 пашњак 3. зона 
0,1520 

39 
0,1520 

40 Божетићи УТРИНА 174 197 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

7,7233 

40 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 5 пашњак   
1,1480 

40 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 7 пашњак   
5,1489 

40 
14,0202 

41 Божетићи УТРИНА 174 197 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

6,6652 

41 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 5 пашњак   
0,9907 

41 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 7 пашњак   
4,4434 

41 
12,0993 

42 Божетићи УТРИНА 174 197 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

6,0559 

42 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 5 пашњак   
0,9002 
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42 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 7 пашњак   
4,0373 

42 
10,9934 

43 Божетићи УТРИНА 174 197 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

4,1286 

43 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 5 пашњак   
0,6136 

43 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 7 пашњак   
2,7524 

43 
7,4946 

44 Божетићи УТРИНА 174 197 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

7,2794 

44 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 5 пашњак   
1,0820 

44 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 7 пашњак   
4,8529 

44 
13,2143 

45 Божетићи УТРИНА 174 197 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

6,4660 

45 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 5 пашњак   
0,9610 

45 Божетићи УТРИНА 174 197 пашњак 7 пашњак   
4,3107 

45 
11,7377 

46 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

2,7217 

46 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 пашњак 7 пашњак   
7,8085 

46 
10,5302 

47 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

2,7534 

47 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 пашњак 7 пашњак   
7,8998 

47 
10,6532 

48 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 остало 

природно 

остало 

природно 

  
3,1914 
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неплодно 

земљиште  

неплодно 

земљиште 

48 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 пашњак 7 пашњак   
9,1564 

48 
12,3478 

49 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

4,9967 

49 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 пашњак 7 пашњак   
14,3355 

49 
19,3322 

50 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

2,3002 

50 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 пашњак 7 пашњак   
6,5994 

50 
8,8996 

51 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,0017 

51 Божетићи ДОЛОВИ 174 179 пашњак 7 пашњак   
0,0050 

51 
0,0067 

52 Божетићи УТРИНА 174 192 њива 7 ливада 3. зона 
0,1238 

52 
0,1238 

53 Божетићи ВРТАЦЕ 174 188 њива 7 њива   
0,0700 

53 
0,0700 

54 Божетићи СТЕВАНЕТИЦИ 174 2807 пашњак 7 пашњак   
0,5110 

54 
0,5110 

55 Божетићи ЗОРИЦА ПОЉЕ 174 892 пашњак 7 пашњак   
0,5070 

55 
0,5070 

56 Божетићи ДОЛОВИ 174 178 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

10,3365 

56 
10,3365 
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57 Божетићи БОЖЕТИЦИ 266 1060 пашњак 7 пашњак   
2,2527 

57 
2,2527 

58 Брдо ЦРНА СТЕНА 48 10/1 пашњак 2 пашњак   
0,0874 

58 
0,0874 

59 Брдо БАБИЦА БРДО 48 297 пашњак 3 пашњак   
0,1114 

59 Брдо БАБИЦА БРДО 48 305 пашњак 2 пашњак   
0,0663 

59 
0,1777 

60 Брдо СТРАНА 320 888/2 пашњак 3 пашњак   
0,0252 

60 
0,0252 

61 Брдо БРДО 535 687 ливада 5 ливада   
0,4331 

61 Брдо БРДО 535 688 њива 6 њива   
0,2471 

61 
0,6802 

62 Буковик МАРИНОВИЦИ 231 1292 пашњак 6 пашњак   
2,3338 

62 Буковик МАРИНОВИЦИ 231 1293 пашњак 6 пашњак   
4,0767 

62 Буковик МАРИНОВИЦИ 231 1294/1 пашњак 6 пашњак   
2,9548 

62 
9,3653 

63 Буковик ДИЛПАРЕ 70 2711 њива 6 њива   
0,0784 

63 
0,0784 

64 Буковик КАЛИПОЉЕ 231 2062 пашњак 3 пашњак   
8,8049 

64 Буковик КАЛИПОЉЕ 231 2062 пашњак 4 пашњак   
2,1850 

64 
10,9899 

65 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

4,7919 

65 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 5 пашњак   
0,1345 

65 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 6 пашњак   
2,8806 

65 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 7 пашњак   
8,3893 

65 
16,1963 
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66 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

6,1961 

66 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 5 пашњак   
0,1738 

66 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 6 пашњак   
3,7247 

66 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 7 пашњак   
10,8475 

66 
20,9421 

67 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

10,8519 

67 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 5 пашњак   
0,3045 

67 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 6 пашњак   
6,5236 

67 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 7 пашњак   
18,9984 

67 
36,6784 

68 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

7,1668 

68 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 5 пашњак   
0,2011 

68 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 6 пашњак   
4,3083 

68 Буковик ЦУКЕ 231 2355/1 пашњак 7 пашњак   
12,5470 

68 
24,2232 

69 Вилови ПУЉЦИ 170 1439 пашњак 6 пашњак 3. зона 
0,1685 

69 Вилови ПУЉЦИ 170 1440 пашњак 6 пашњак 3. зона 
0,1042 

69 
0,2727 

70 Вилови РОСИЦА БРДО 425 1898 пашњак 5 пашњак   
0,0520 

70 
0,0520 

71 Вилови БОСАЊЕ 170 249 пашњак 3 пашњак   
0,2986 

71 Вилови БОСАЊЕ 170 251 пашњак 2 пашњак   
0,0845 

71 
0,3831 
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72 Вилови БОТОРЕ 445 530 њива 7 њива   
0,2088 

72 Вилови БОТОРЕ 445 530 њива 8 њива   
0,0650 

72 Вилови БОТОРЕ 445 535/1 ливада 7 ливада   
0,2513 

72 
0,5251 

73 Вранеша ВРАНЕША 375 90/2 ливада 4 ливада   
0,0018 

73 
0,0018 

74 Вранеша КЛЕКЕ 376 590 пашњак 2 пашњак   
0,0010 

74 
0,0010 

75 Вранеша ПОЉЕ 365 168 њива 3 њива   
0,0014 

75 Вранеша ПОЉЕ 365 168 њива 4 њива   
0,0004 

75 
0,0018 

76 Вранеша ПОЉЕ 349 103 њива 3 њива   
0,0031 

76 
0,0031 

77 Вранеша ПОЉЕ 352 105 њива 3 њива   
0,0033 

77 
0,0033 

78 Вранеша ПОЉЕ 374 111 њива 3 њива   
0,0027 

78 
0,0027 

79 Вранеша ПОЉЕ 372 119 њива 3 њива   
0,0019 

79 
0,0019 

80 Вранеша ВРАНЕША 289 90/1 пашњак 4 пашњак   
0,1437 

80 
0,1437 

81 Горње Трудово БОРОВЊАК 82 993 пашњак 3 пашњак   
0,2297 

81 
0,2297 

82 Горње Трудово РАДИЈЕВИЦА ДО 115 1087/2 ливада 6 ливада   
1,5812 

82 Горње Трудово РАДИЈЕВИЦА ДО 115 1095 пашњак 4 пашњак   
0,2195 

82 
1,8007 

83 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 81 1135 пашњак 5 пашњак   
0,5511 
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83 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 115 1124 њива 7 њива 3. зона 
0,0215 

83 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 115 1125 њива 8 њива   
0,1376 

83 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 115 1126 пашњак 5 пашњак   
1,6690 

83 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 115 1127 њива 8 њива   
0,1753 

83 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 115 1129 њива 6 њива 3. зона 
0,0574 

83 
2,6119 

84 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 115 1130 њива 7 њива   
0,0150 

84 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 115 1130 пашњак 4 пашњак   
0,1411 

84 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 115 1131 њива 8 њива   
0,2855 

84 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 115 1132 пашњак 4 пашњак   
0,3257 

84 Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 115 1136 њива 8 њива   
0,2273 

84 
0,9946 

85 Горње Трудово КРШЕВИ 82 511/1 пашњак 6 пашњак   
31,4748 

85 
31,4748 

86 Горње Трудово ВИТО 81 124 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,1168 

86 Горње Трудово КРШЕВИ 82 377 пашњак 3 пашњак   
1,6645 

86 Горње Трудово КРШЕВИ 82 377 пашњак 6 пашњак   
6,3509 

86 
8,1322 

87 Горње Трудово РАДИЈЕВИЦА ДО 115 707 пашњак 4 пашњак   
0,1844 

87 
0,1844 

88 Горње Трудово КОД ГРОБЉА 82 157 пашњак 3 пашњак   
0,4134 

88 
0,4134 

89 Горње Трудово ДЕБЕЛО БРДО 81 22 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,1123 

89 
0,1123 

90 Дебеља БОРЈА 140 554 пашњак 5 пашњак   
1,6003 
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90 
1,6003 

91 Дебеља РОСУЉЕ 140 1944 пашњак 6 пашњак   
0,9340 

91 
0,9340 

92 Дебеља ЗВИЈЕРЦИ 140 2490 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

1,6162 

92 Дебеља ЗВИЈЕРЦИ 140 2491 пашњак 5 пашњак   
0,2906 

92 Дебеља ЗВИЈЕРЦИ 140 2492 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,3077 

92 Дебеља ЗВИЈЕРЦИ 140 2494 пашњак 6 пашњак   
2,6300 

92 Дебеља ЗВИЈЕРЦИ 140 2495 пашњак 6 пашњак   
0,1139 

92 
4,9584 

93 Дебеља ВРХОВИ 140 459 пашњак 5 пашњак   
0,1110 

93 
0,1110 

94 Дражевићи МОКРЕЦ 92 480 пашњак 7 пашњак   
0,3379 

94 Дражевићи ПРИСОЈЕ 92 483 пашњак 7 пашњак   
0,8847 

94 
1,2226 

95 Дражевићи ЈАГЊИЛА 92 10 пашњак 4 пашњак   
0,1430 

95 Дражевићи ЈАГЊИЛА 92 10 пашњак 5 пашњак   
0,2029 

95 Дражевићи ЈАГЊИЛА 92 10 пашњак 6 пашњак   
0,6592 

95 
1,0051 

96 Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 102 909/4 пашњак 5 пашњак   
0,0728 

96 
0,0728 

97 Дрмановићи КРШ 167 1437 пашњак 3 пашњак   
0,0739 

97 
0,0739 

98 Дрмановићи КРШ 166 1043/2 ливада 6 ливада   
0,0328 

98 
0,0328 

99 Дрмановићи КРШ 495 1308 ливада 7 ливада   
0,1968 
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99 
0,1968 

100 Дрмановићи СУВИ БОР 536 1764 пашњак 4 пашњак   
0,1858 

100 
0,1858 

101 Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 249 7/2 ливада 7 ливада   
0,3178 

101 Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 530 7/1 ливада 6 ливада   
0,4221 

101 Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 530 7/1 ливада 7 ливада   
0,4691 

101 
1,2090 

102 Дрмановићи ЈАСИКЕ 540 1439/1 ливада 6 ливада   
10,2243 

102 
10,2243 

103 Комарани ГУЈАНИЦКА МАЛА 156 520 пашњак 4 пашњак   
0,5200 

103 Комарани ГУЈАНИЦКА МАЛА 156 520 пашњак 6 пашњак   
0,9384 

103 
1,4584 

104 Комарани ТОЉИЦИ 156 959 њива 7 њива   
0,0275 

104 
0,0275 

105 Комарани БРЗОКОБИЛСКА 

ВРТАЦА 

156 2140 пашњак 6 пашњак   
0,7610 

105 
0,7610 

106 Комарани БУКОВАЦА 177 1795/3 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,0445 

106 
0,0445 

107 Комарани БУКОВИНА 177 1755 ливада 5 ливада   
0,1065 

107 
0,1065 

108 Комарани ПЛУЖИНЕ 156 451/1 пашњак 6 пашњак   
0,5043 

108 Комарани ПЛУЖИНЕ 156 451/1 пашњак 7 пашњак   
1,2741 

108 
1,7784 

109 Комарани ПЛУЖИНЕ 156 451/1 пашњак 6 пашњак   
0,2078 

109 Комарани ПЛУЖИНЕ 156 451/1 пашњак 7 пашњак   
0,5250 

109 
0,7328 
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110 Љепојевићи ЈАСТРЕБАЦ 141 1378 пашњак 5 пашњак   
0,2604 

110 Љепојевићи ЈАСТРЕБАЦ 141 1381 пашњак 5 пашњак   
0,1182 

110 Љепојевићи ЈАСТРЕБАЦ 141 1382 пашњак 5 пашњак   
0,2003 

110 Љепојевићи ЈАСТРЕБАЦ 141 1384 пашњак 5 пашњак   
0,1031 

110 
0,6820 

111 Љепојевићи ВЕЛИКА ВРТАЦА 141 1098 пашњак 5 пашњак   
11,8722 

111 Љепојевићи ОБУЦИНЕ 201 1169 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,8102 

111 
12,6824 

112 Љепојевићи КАЛИПОЉЕ 141 1207 пашњак 5 пашњак   
12,1644 

112 Љепојевићи КАЛИПОЉЕ 141 1209 пашњак 4 пашњак   
0,2656 

112 Љепојевићи КОРИЦАНЦИ 141 1193 пашњак 4 пашњак 2. зона 
1,1200 

112 
13,5500 

113 Љепојевићи ДОЛОВИ 141 587 пашњак 4 пашњак   
2,4899 

113 Љепојевићи ДОЛОВИ 141 591 пашњак 5 пашњак   
0,0972 

113 Љепојевићи КОРИЦАНЦИ 141 596 пашњак 4 пашњак   
0,9080 

113 Љепојевићи КОРИЦАНЦИ 141 596 пашњак 7 пашњак   
9,8790 

113 
13,3741 

114 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 540 пашњак 5 пашњак   
0,0400 

114 
0,0400 

115 Љепојевићи ПРИПОРАЦ 141 430 пашњак 4 пашњак   
0,0650 

115 
0,0650 

116 Љепојевићи НЕШОВИЦИ 24 1563 њива 6 њива   
0,0354 

116 
0,0354 

117 Љепојевићи ТУВАЉЕВИЦА 141 424 пашњак 4 пашњак   
1,7453 

117 
1,7453 

118 Љепојевићи ДОЛОВИ 141 586 пашњак 4 пашњак   
2,3440 
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118 Љепојевићи ДОЛОВИ 141 586 пашњак 5 пашњак   
5,3053 

118 
7,6493 

119 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 5 пашњак   
4,3669 

119 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 7 пашњак   
7,7215 

119 
12,0884 

120 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 5 пашњак   
8,9413 

120 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 7 пашњак   
15,8096 

120 
24,7509 

121 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 5 пашњак   
12,8947 

121 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 7 пашњак   
22,7998 

121 
35,6945 

122 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 5 пашњак   
9,8174 

122 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 7 пашњак   
17,3589 

122 
27,1763 

123 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 5 пашњак   
10,6926 

123 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 7 пашњак   
18,9062 

123 
29,5988 

124 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 5 пашњак   
4,0665 

124 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 7 пашњак   
7,1903 

124 
11,2568 

125 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 5 пашњак   
11,4927 

125 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 7 пашњак   
20,3210 

125 
31,8137 

126 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 5 пашњак   
5,2469 

126 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 539 пашњак 7 пашњак   
9,2772 

126 
14,5241 

127 Љепојевићи ЈАСТРЕБАЦ 141 1403 пашњак 6 пашњак   
14,9810 
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127 
14,9810 

128 Љепојевићи ЈАСТРЕБАЦ 141 1403 пашњак 6 пашњак   
10,4497 

128 
10,4497 

129 Љепојевићи ЈАСТРЕБАЦ 141 1403 пашњак 6 пашњак   
16,4721 

129 
16,4721 

130 Љепојевићи ЈАСТРЕБАЦ 141 1403 пашњак 6 пашњак   
18,3185 

130 
18,3185 

131 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 518 пашњак 5 пашњак   
1,9563 

131 
1,9563 

132 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 518 пашњак 5 пашњак   
4,4916 

132 
4,4916 

133 Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 141 518 пашњак 5 пашњак   
3,9929 

133 
3,9929 

134 Нова Варош БАРЕ 1381 422/1 ливада 4 ливада   
0,8922 

134 Нова Варош БАРЕ 1381 424/1 ливада 5 ливада   
0,1745 

134 
1,0667 

135 Нова Варош БАРЕ 1381 415/2 ливада 3 ливада   
0,1074 

135 Нова Варош БАРЕ 1381 415/3 ливада 3 ливада   
0,0949 

135 Нова Варош БАРЕ 1381 416/3 ливада 4 ливада   
0,1675 

135 
0,3698 

136 Нова Варош ÐОЛОВИНА 1713 3/1 ливада 4 ливада   
3,2954 

136 Нова Варош ÐОЛОВИНА 1713 4/1 пашњак 3 пашњак   
0,5842 

136 Нова Варош ÐОЛОВИНА 1713 5 пашњак 2 пашњак   
0,2768 

136 Нова Варош ÐОЛОВИНА 1713 7/1 пашњак 3 пашњак   
0,7995 

136 Нова Варош СУВОДО 1713 1/1 пашњак 3 пашњак   
0,3606 

136 
5,3165 

137 Нова Варош РАЖИШТА 300 105 пашњак 3 пашњак   
0,0350 
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137 Нова Варош РАЖИШТА 300 107 пашњак 3 пашњак   
0,0812 

137 
0,1162 

138 Нова Варош РАЖИШТА 300 48 пашњак 3 пашњак   
0,0386 

138 
0,0386 

139 Нова Варош РАЖИШТА 300 106 пашњак 3 пашњак   
0,1344 

139 
0,1344 

140 Радијевићи ВАГАН 235 977 њива 8 њива 3. зона 
0,0599 

140 Радијевићи ВАГАН 235 978 њива 8 њива 3. зона 
0,1957 

140 Радијевићи ВАГАНИЦА 235 972 пашњак 6 пашњак   
7,3708 

140 Радијевићи ВАГАНИЦА 235 974 пашњак 6 пашњак 3. зона 
0,6940 

140 Радијевићи ВАГАНИЦА 235 979 пашњак 6 пашњак 3. зона 
0,3177 

140 Радијевићи ВАГАНИЦА 235 980 њива 8 њива 3. зона 
0,3630 

140 
9,0011 

141 Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 127 1294 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

3,7299 

141 
3,7299 

142 Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 127 1202/1 пашњак 6 пашњак   
10,4477 

142 Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 127 1202/1 пашњак 7 пашњак   
28,7464 

142 
39,1941 

143 Радијевићи ШИПОВИК 146 868/2 њива 5 њива 3. зона 
0,0079 

143 
0,0079 

144 Радијевићи ЛУКЕ 127 323 пашњак 6 пашњак   
0,2040 

144 
0,2040 

145 Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 175 866/2 ливада 5 пашњак   
0,2071 

145 Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 175 867/2 њива 5 њива 2. зона 
0,3148 

145 
0,5219 

146 Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 175 1108/1 њива 5 њива   
0,1740 
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146 
0,1740 

147 Радијевићи ШИПОВИК 175 1080/2 њива 5 њива   
0,2167 

147 Радијевићи ШИПОВИК 175 1117/2 њива 5 њива 2. зона 
0,0816 

147 Радијевићи ШИПОВИК 175 1117/2 њива 6 њива 2. зона 
0,0741 

147 
0,3724 

148 Радоиња ПОЉЕ 643 2314/3 ливада 2 ливада   
0,0029 

148 
0,0029 

149 Радоиња БЈЕЛИН 326 902/2 пашњак 1 пашњак   
0,0953 

149 
0,0953 

150 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 557 1266/1 ливада 2 ливада   
0,0123 

150 
0,0123 

151 Радоиња ПАСТОРЦИ 574 1015 пашњак 3 пашњак 3. зона 
0,2646 

151 Радоиња ПАСТОРЦИ 574 1015 пашњак 4 пашњак 3. зона 
1,4215 

151 
1,6861 

152 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 599 1324 воћњак 2 воћњак   
0,0064 

152 
0,0064 

153 Радоиња МАНДИЦИ 577 1189 њива 4 њива   
0,0034 

153 Радоиња МАНДИЦИ 577 1189 њива 5 њива   
0,0030 

153 
0,0064 

154 Радоиња САЛКОВИНА 221 1749 пашњак 3 пашњак   
0,0611 

154 Радоиња САЛКОВИНА 221 1749 пашњак 5 пашњак   
0,0671 

154 
0,1282 

155 Радоиња ЉУТИ БРЕГ 595 1886 ливада 4 ливада   
0,0058 

155 Радоиња ЉУТИ БРЕГ 596 1889 ливада 4 ливада   
0,0065 

155 Радоиња ЉУТИ БРЕГ 711 1894/1 ливада 4 ливада   
0,3133 

155 Радоиња ЉУТИ БРИЈЕГ 593 1890 ливада 4 ливада   
0,0058 

155 Радоиња СУБОТИЦА КРШ 584 972 њива 2 њива   
0,0034 
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155 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 585 1961 њива 4 њива   
0,0058 

155 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 588 1960 њива 4 њива   
0,0058 

155 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 589 1958/1 ливада 2 ливада   
0,0029 

155 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 590 1958/2 ливада 2 ливада   
0,0035 

155 
0,3528 

156 Радоиња ПОЉЕ 619 2351 њива 4 њива   
0,0013 

156 
0,0013 

157 Радоиња ЗАПОЉЕ 221 108 пашњак 2 пашњак   
0,2316 

157 Радоиња ЗАПОЉЕ 221 111 пашњак 5 пашњак   
10,9836 

157 Радоиња ЗАПОЉЕ 221 112 пашњак 2 пашњак   
0,1273 

157 
11,3425 

158 Радоиња СУВО ПОЉЕ 221 2770 пашњак 2 пашњак   
0,1875 

158 
0,1875 

159 Радоиња ЗАПОЉЕ 221 196/1 пашњак 2 пашњак   
0,1710 

159 Радоиња ЗАПОЉЕ 221 91 ливада 5 ливада 3. зона 
0,5074 

159 Радоиња ЗАПОЉЕ 221 92 ливада 5 ливада 3. зона 
0,1591 

159 
0,8375 

160 Радоиња РАВНИ ГАЈ 221 2848 пашњак 4 пашњак   
0,1675 

160 
0,1675 

161 Радоиња ДОЛИНА 625 2299/4 ливада 2 ливада   
0,0015 

161 Радоиња МРАМОР 623 1965 њива 4 њива   
0,0031 

161 
0,0046 

162 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 611 1345 њива 2 њива   
0,0011 

162 
0,0011 

163 Радоиња МАНДИЦИ 612 1176/1 њива 4 њива   
0,0012 

163 
0,0012 

164 Радоиња ЦОЛОВИНА 221 562 пашњак 2 пашњак   
0,1025 



28 
 

164 Радоиња ЦОЛОВИНА 221 563 пашњак 2 пашњак   
0,1160 

164 
0,2185 

165 Радоиња БЈЕЛИН 642 830/3 пашњак 1 пашњак   
0,0860 

165 Радоиња ЦОЛОВИНА 642 3464/2 пашњак 1 пашњак   
0,1480 

165 
0,2340 

166 Радоиња МАНДИЦИ 662 1833 ливада 4 ливада   
0,0036 

166 
0,0036 

167 Радоиња САЛКОВИНА 654 1785 њива 6 њива   
0,0015 

167 
0,0015 

168 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 610 1331 ливада 1 ливада   
0,0015 

168 
0,0015 

169 Радоиња ПОЉЕ 636 2339 ливада 2 ливада   
0,0016 

169 
0,0016 

170 Радоиња СТРАНЕ 622 2271/1 ливада 2 ливада   
0,0002 

170 
0,0002 

171 Радоиња КРИВАЈА 635 2391 њива 4 њива   
0,0024 

171 
0,0024 

172 Радоиња ГЛАВИЦА 616 2401 њива 4 њива   
0,0030 

172 
0,0030 

173 Радоиња СУВО ПОЉЕ 634 2754 њива 4 њива   
0,0016 

173 
0,0016 

174 Радоиња СУВО ПОЉЕ 637 2755 њива 4 њива   
0,0015 

174 
0,0015 

175 Радоиња ПОЉЕ 586 2330 њива 4 њива   
0,0029 

175 
0,0029 

176 Радоиња САЛКОВИНА 651 1792 њива 6 њива   
0,0008 

176 
0,0008 
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177 Радоиња ПОЉЕ 583 2328 њива 4 њива   
0,0027 

177 
0,0027 

178 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 598 1319/1 њива 2 њива   
0,0064 

178 
0,0064 

179 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 558 1319/2 њива 2 њива   
0,0064 

179 
0,0064 

180 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 594 1319/3 њива 2 њива   
0,0059 

180 
0,0059 

181 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 618 1346 ливада 2 ливада   
0,0001 

181 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 618 1346 њива 2 њива   
0,0013 

181 
0,0014 

182 Радоиња СТРАНЕ 620 2270/2 њива 2 њива   
0,0011 

182 Радоиња СТРАНЕ 620 2270/2 њива 3 њива   
0,0004 

182 
0,0015 

183 Радоиња СТРАНЕ 621 2271/2 ливада 2 ливада   
0,0012 

183 
0,0012 

184 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 575 1323 њива 3 њива   
0,0059 

184 
0,0059 

185 Радоиња МАНДИЦИ 613 1176/2 њива 4 њива   
0,0006 

185 
0,0006 

186 Радоиња МАНДИЦИ 614 1176/3 њива 4 њива   
0,0013 

186 
0,0013 

187 Радоиња БИЈЕЛЕ ВОДЕ 578 1254 њива 4 њива   
0,0058 

187 
0,0058 

188 Радоиња МАНДИЦИ 576 1494 њива 4 њива   
0,0064 

188 
0,0064 

189 Радоиња ЛАПЦЕВИЦИ 642 1720 њива 4 њива   
0,0381 
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189 
0,0381 

190 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 597 1318/1 ливада 3 ливада   
0,0059 

190 
0,0059 

191 Радоиња СУВО ПОЉЕ 221 2771 пашњак 4 пашњак   
0,0300 

191 
0,0300 

192 Радоиња ЛАПЦЕВИЦИ 642 1718 пашњак 2 пашњак   
0,2555 

192 
0,2555 

193 Радоиња СУВО ПОЉЕ 582 2749 њива 4 њива   
0,0058 

193 
0,0058 

194 Радоиња МАНДИЦА БРДО 644 1251 пашњак 3 пашњак   
0,0020 

194 
0,0020 

195 Радоиња ГЛОГОВИЦА 221 764 пашњак 5 пашњак   
0,3670 

195 
0,3670 

196 Радоиња КРИВАЈА 221 753/2 пашњак 3 пашњак   
0,1233 

196 
0,1233 

197 Радоиња ЉУТИ БРЕГ 673 1895 њива 4 њива   
0,0040 

197 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 676 1374 њива 4 њива   
0,0012 

197 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 677 1373 њива 4 њива   
0,0031 

197 
0,0083 

198 Радоиња МАНДИЦИ 675 1841 ливада 4 ливада   
0,0015 

198 
0,0015 

199 Радоиња САЛКОВИНА 674 1761 њива 5 њива   
0,0011 

199 
0,0011 

200 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 221 1267/1 пашњак 3 пашњак   
0,2491 

200 
0,2491 

201 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 560 1271/2 ливада 3 ливада   
0,0279 

201 
0,0279 
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202 Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 606 1280/2 ливада 3 ливада   
0,0001 

202 
0,0001 

203 Рутоши ГЛАВОЊЕ 416 4774 пашњак 5 пашњак   
0,3251 

203 
0,3251 

204 Рутоши БЛАТИНА 416 5635 пашњак 2 пашњак   
0,0480 

204 Рутоши БЛАТИНА 416 5636 пашњак 2 пашњак   
0,1050 

204 Рутоши БЛАТИНА 416 5637 воћњак 2 воћњак   
0,1755 

204 Рутоши БЛАТИНА 416 5639 пашњак 2 пашњак   
0,2238 

204 Рутоши БЛАТИНА 416 5640 пашњак 2 пашњак   
0,2720 

204 
0,8243 

205 Рутоши КИТОЊА 416 5833 пашњак 4 пашњак   
1,6773 

205 
1,6773 

206 Рутоши РЕБЕЉ 416 2074 пашњак 4 пашњак   
5,4287 

206 Рутоши РЕБЕЉ 416 2088 пашњак 5 пашњак   
0,0515 

206 Рутоши РЕБЕЉ 416 2155/2 пашњак 6 пашњак   
0,7200 

206 
6,2002 

207 Рутоши БАКИНА БАРА 416 566 пашњак 3 пашњак   
0,1449 

207 Рутоши БАКИНА БАРА 416 567 пашњак 3 пашњак   
0,1424 

207 Рутоши БАКИНА БАРА 416 570 пашњак 3 пашњак   
0,4145 

207 
0,7018 

208 Рутоши КИТОЊА 416 5893 пашњак 4 пашњак   
0,0421 

208 Рутоши КИТОЊА 416 5994/2 њива 6 њива   
0,0325 

208 
0,0746 

209 Рутоши ЈАСИКЕ 718 5545/1 њива 5 њива   
0,0076 

209 Рутоши ЈАСИКЕ 723 5546 њива 5 њива   
0,0040 

209 
0,0116 

210 Рутоши ЈАСИКЕ 724 5550 њива 4 њива   
0,0036 
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210 
0,0036 

211 Рутоши ПРИСОЈЕ 416 1935 пашњак 4 пашњак   
6,6302 

211 
6,6302 

212 Рутоши КИТОЊА 728 5832 пашњак 6 пашњак   
0,9309 

212 
0,9309 

213 Рутоши КУЛА 416 4662 пашњак 3 пашњак   
0,0749 

213 
0,0749 

214 Рутоши ЈАСТРЕБИЦЕ 416 409 пашњак 5 пашњак   
1,4908 

214 
1,4908 

215 Рутоши ЈАСТРЕБИЦЕ 368 404 пашњак 5 пашњак   
3,9458 

215 
3,9458 

216 Рутоши КУЛА 416 4143 пашњак 3 пашњак   
0,1273 

216 
0,1273 

217 Рутоши ЈАСИКЕ 748 5571 воћњак 3 воћњак   
0,0007 

217 Рутоши МРШИНЕ 749 5570 воћњак 3 воћњак   
0,0003 

217 
0,0010 

218 Рутоши РАВНОВИ 725 5518 ливада 5 ливада   
0,0067 

218 
0,0067 

219 Тиква ТИКВА 24 144/3 пашњак 6 пашњак   
0,1118 

219 
0,1118 

220 Тиква ОСОЈЕ 24 128 пашњак 4 пашњак   
0,7995 

220 
0,7995 

221 Тиква ТИКВА 93 720 ливада 7 ливада   
0,1352 

221 
0,1352 

222 Тиква ВУЦИЈА 145 205 ливада 6 ливада   
0,7546 

222 
0,7546 

223 Тиква ТИКВА 93 717 пашњак 5 пашњак   
0,3546 
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223 
0,3546 

224 Тиква ТИКВА 93 719 њива 8 њива   
0,3028 

224 
0,3028 

225 Тисовица ДИВОВИЦИ 81 1736 пашњак 4 пашњак   
1,2939 

225 
1,2939 

226 Тисовица ЈАВОР 81 1741 пашњак 5 пашњак   
6,0054 

226 
6,0054 

227 Тисовица ЈАВОР 81 1746 пашњак 5 пашњак   
7,8417 

227 
7,8417 

228 Тисовица ЈАДАРЕВО 81 114 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

14,0972 

228 
14,0972 

229 Челице ПЕШТЕРЦИ 59 289 пашњак 5 пашњак   
0,4989 

229 
0,4989 

230 Челице КРШЕВИ 130 941/1 њива 8 њива   
0,0048 

230 
0,0048 

231 Челице ДОЛОВИ 107 750 ливада 5 ливада   
0,0021 

231 Челице ДОЛОВИ 107 750 ливада 6 ливада   
0,0023 

231 
0,0044 

232 Челице ДОЛОВИ 110 768 њива 7 њива   
0,0076 

232 Челице ДОЛОВИ 111 769 пашњак 4 пашњак   
0,0001 

232 
0,0077 

233 Челице ЦКАЊЕ 139 1072 њива 7 њива   
0,0013 

233 
0,0013 

234 Штитково ПАЛЕЖ 29 1751 ливада 5 ливада 3. зона 
0,2374 

234 
0,2374 

235 Штитково КАМАЉАК 205 1607 пашњак 4 пашњак 3. зона 
0,1053 
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235 
0,1053 

236 Штитково ПОЉЕ 29 204 пашњак 4 пашњак   
4,5543 

236 Штитково ПОЉЕ 193 203/2 њива 7 њива   
1,5393 

236 Штитково ПОЉЕ 193 206 пашњак 4 пашњак   
0,0901 

236 Штитково ПОЉЕ 193 207 ливада 6 ливада   
0,4988 

236 Штитково ПОЉЕ 193 207 ливада 7 ливада   
0,4389 

236 Штитково ПОЉЕ 193 210 пашњак 4 пашњак   
0,0649 

236 Штитково ПОЉЕ 193 211 ливада 6 ливада   
0,1867 

236 Штитково ПОЉЕ 193 212 пашњак 4 пашњак   
0,0696 

236 Штитково ПОЉЕ 193 213 њива 7 њива   
0,1676 

236 Штитково ПОЉЕ 209 205 њива 6 њива   
1,4899 

236 
9,1001 

237 Штитково КРШ 22 1217 пашњак 4 пашњак 3. зона 
0,0590 

237 
0,0590 

238 Штитково ВРТАЦЕ 22 832 пашњак 4 пашњак   
0,0515 

238 Штитково ВРТАЦЕ 22 840 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

0,3658 

238 Штитково ВРТАЦЕ 22 843 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

0,2306 

238 Штитково СУНДЕВИН ВРХ 22 826 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

3,7240 

238 Штитково СУНДЕВИН ВРХ 22 827 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

1,1815 

238 Штитково СУНДЕВИН ВРХ 22 828 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

0,6996 

238 Штитково СУНДЕВИН ВРХ 22 831 остало 

природно 

пашњак   
0,1485 
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неплодно 

земљиште  

238 
6,4015 

239 Штитково ВРТАЦЕ 22 70 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

0,7942 

239 Штитково ВРТАЦЕ 22 71 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

0,0832 

239 
0,8774 

240 Штитково ДУГЕ ШУМЕ 22 58 пашњак 6 пашњак   
39,7808 

240 Штитково ДУГЕ ШУМЕ 22 59 пашњак 5 пашњак   
0,4852 

240 
40,2660 

241 Штитково СТРАЖА 29 249 пашњак 4 пашњак   
7,7378 

241 
7,7378 

242 Штитково ВРТАЦЕ 22 833 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

0,0991 

242 Штитково ВРТАЦЕ 22 834 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

0,1561 

242 Штитково ВРТАЦЕ 22 835 пашњак 4 пашњак   
0,0823 

242 Штитково ВРТАЦЕ 22 836 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак   

0,7671 

242 Штитково ВРТАЦЕ 22 837 пашњак 4 пашњак   
0,9408 

242 Штитково ВРТАЦЕ 22 839 пашњак 4 пашњак   
1,8212 

242 
3,8666 

243 Штитково БРÐАНСКА МАЛА 22 1271 пашњак 5 пашњак   
0,2059 

243 
0,2059 

244 Штитково РУЈИШТА 206 329/1 њива 6 њива   
3,1328 

244 
3,1328 
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245 Штитково ПЛАНДИШТА 22 73 пашњак 5 пашњак   
8,3493 

245 
8,3493 

246 Штитково ПЛАНДИШТА 22 73 пашњак 5 пашњак   
12,9587 

246 
12,9587 

247 Штитково ПЛАНДИШТА 22 73 пашњак 5 пашњак   
5,2279 

247 
5,2279 

248 Штитково ПЛАНДИШТА 22 73 пашњак 5 пашњак   
28,0575 

248 
28,0575 

249 Штитково ПЛАНДИШТА 22 73 пашњак 5 пашњак   
12,9646 

249 
12,9646 

250 Штитково ПЛАНДИШТА 22 73 пашњак 5 пашњак   
9,3144 

250 
9,3144 

251 Штитково СТРАНА 209 248 пашњак 4 пашњак   
0,0527 

251 
0,0527 

252 Штитково РУЦИШТА 211 328 пашњак 3 пашњак   
0,7096 

252 
0,7096 

253 Мишевићи ЗЛАТАРСКО БРДО 87 501 пашњак 5 пашњак   
17,8333 

253 
17,8333 

254 Мишевићи МИШЕВИЦИ 87 1393 пашњак 7 пашњак   
2,2027 

254 Мишевићи МИШЕВИЦИ 87 1418 пашњак 6 пашњак   
0,0682 

254 
2,2709 

255 Мишевићи ВОДИЦЕ 87 350 пашњак 5 пашњак   
0,1570 

255 Мишевићи ВОДИЦЕ 87 350 пашњак 6 пашњак   
5,5729 

255 Мишевићи ЦРНИ КРШ 87 487 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,0661 

255 Мишевићи ЦРНИ КРШ 87 487 пашњак 5 пашњак   
0,4422 

255 Мишевићи ЦРНИ КРШ 87 487 пашњак 6 пашњак   
2,1859 
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255 Мишевићи ЦРНИ КРШ 87 487 пашњак 7 пашњак   
0,0611 

255 
8,4852 

256 Мишевићи ПОЛИЦЕ 72 656 пашњак 6 пашњак   
0,3215 

256 Мишевићи ПОЛИЦЕ 72 656 пашњак 7 пашњак   
13,6432 

256 
13,9647 

257 Мишевићи БУНАРИНЕ 87 1133 пашњак 6 пашњак 2. зона 
0,0726 

257 
0,0726 

258 Мишевићи СЕЛИШТА 87 106 пашњак 6 пашњак   
7,4695 

258 Мишевићи СЕЛИШТА 87 170 пашњак 5 пашњак   
0,4529 

258 
7,9224 

259 Мишевићи КРЉЕ 87 484 пашњак 5 пашњак   
0,2870 

259 
0,2870 

260 Мишевићи ЛИЈЕПА РАВАН 87 289/1 пашњак 7 пашњак   
6,4920 

260 
6,4920 

261 Мишевићи ЛИЈЕПА РАВАН 87 289/1 пашњак 7 пашњак   
5,2942 

261 
5,2942 

262 Мишевићи ЛИЈЕПА РАВАН 87 289/1 пашњак 7 пашњак   
0,8132 

262 
0,8132 

263 Бела Река ЦОЛОВИЦИ 285 3016/2 пашњак 8 пашњак   
0,0720 

263 Бела Река ЦОЛОВИЦИ 285 3018/2 пашњак 8 пашњак   
0,4517 

263 
0,5237 

264 Бела Река ЗЕЦЕВО БРДО 434 2009 пашњак 8 пашњак 2. зона 
0,0440 

264 
0,0440 

265 Бела Река ЗЕЦЕВО БРДО 434 208 пашњак 8 пашњак 2. зона 
2,3946 

265 
2,3946 

266 Бела Река ЗЕЦЕВО БРДО 434 56 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

2. зона 

27,1116 
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266 
27,1116 

267 Бела Река ВАРАГИЦИ 2 2772 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,1674 

267 
0,1674 

268 Бела Река YАМБАСИ 285 1490 пашњак 5 пашњак   
0,5149 

268 
0,5149 

269 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 294 584 ливада 7 ливада 3. зона 
2,2501 

269 
2,2501 

270 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 112 631 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,3265 

270 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 294 634/1 ливада 7 ливада   
0,1274 

270 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 294 634/2 пашњак 8 пашњак   
0,1751 

270 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 298 617 ливада 8 ливада   
0,0806 

270 
0,7096 

271 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 114 861 ливада 8 ливада   
0,3013 

271 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 114 862 њива 8 њива   
0,6092 

271 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 114 891/3 њива 7 њива   
0,1709 

271 
1,0814 

272 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 72 867 пашњак 8 пашњак   
0,0439 

272 
0,0439 

273 Бурађа ШАКОВИНА 137 55 ливада 8 ливада   
0,2015 

273 
0,2015 

274 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 294 821 пашњак 8 пашњак   
0,0134 

274 
0,0134 

275 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 72 854/1 пашњак 8 пашњак   
0,0907 

275 
0,0907 

276 Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 72 854/2 пашњак 8 пашњак   
0,0120 
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276 
0,0120 

277 Драглица ЗЛАТИБОР 78 157 пашњак 8 пашњак 3. зона 
1,2976 

277 Драглица ЗЛАТИБОР 78 397 пашњак 8 пашњак 3. зона 
8,1228 

277 
9,4204 

278 Драглица ЗЛАТИБОР 78 156 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,1760 

278 Драглица ЗЛАТИБОР 78 158 пашњак 8 пашњак 3. зона 
16,2657 

278 
16,4417 

279 Драглица ЗЛАТИБОР 166 11 пашњак 8 пашњак   
1,5877 

279 
1,5877 

280 Драглица МУРТЕНИЦА 78 479/1 пашњак 8 пашњак   
0,5783 

280 Драглица МУРТЕНИЦА 78 479/2 пашњак 8 пашњак 2. зона 
0,0457 

280 Драглица МУРТЕНИЦА 78 484 пашњак 8 пашњак 2. зона 
0,3088 

280 
0,9328 

281 Драглица БАРИЦА 78 857 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,2429 

281 Драглица БАРИЦЕ 78 653 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,5751 

281 Драглица БАРИЦЕ 78 654 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,0739 

281 Драглица ДОЛОВИ 78 530 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

0,0539 

281 Драглица ДОЛОВИ 78 542 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

0,2356 

281 
1,1814 

282 Драглица ПРИСОЈЕ 78 655 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

17,3567 

282 Драглица ПРИСОЈЕ 78 655 пашњак 8 пашњак 3. зона 
8,6783 

282 
26,0350 

283 Драглица ПЛЕЦЕ 78 992/1 остало 

природно 

неплодно 

остало 

природно 

неплодно 

3. зона 

12,9349 
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земљиште  земљиште 

283 Драглица ПЛЕЦЕ 78 992/1 пашњак 8 пашњак 3. зона 
6,4675 

283 
19,4024 

284 Драглица ПРИСОЈЕ 78 1019 пашњак 8 пашњак 3. зона 
1,4950 

284 Драглица ПРИСОЈЕ 78 998 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,4591 

284 
1,9541 

285 Драглица РАСНИЦА 78 982/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

24,8012 

285 Драглица РАСНИЦА 78 982/1 пашњак 8 пашњак 3. зона 
12,4006 

285 
37,2018 

286 Драглица БАРИЦЕ 279 1601 њива 7 њива 3. зона 
0,3848 

286 
0,3848 

287 Драглица БАРИЦА 78 1525/2 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

5,7753 

287 Драглица БАРИЦА 78 1525/2 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак 3. зона 

4,2482 

287 Драглица БАРИЦА 78 1525/2 пашњак 8 пашњак 3. зона 
2,8876 

287 Драглица БАРИЦА 78 1525/2 пашњак 8 пашњак 3. зона 
2,1241 

287 
15,0352 

288 Драглица ДОЛОВИ 166 2179 њива 8 њива 3. зона 
0,6236 

288 Драглица ДОЛОВИ 166 2180 ливада 8 ливада 3. зона 
0,8954 

288 
1,5190 

289 Драглица ДОЛОВИ 166 2183 воћњак 7 воћњак 3. зона 
0,1349 

289 Драглица ДОЛОВИ 166 2184 воћњак 7 воћњак 3. зона 
0,1119 

289 
0,2468 

290 Драглица ДОЛОВИ 279 1900 ливада 8 ливада 3. зона 
0,4930 
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290 
0,4930 

291 Драглица ДОЛОВИ 78 2210/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,1811 

291 
0,1811 

292 Драглица БАРИЦА 78 1631 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,2967 

292 Драглица БАРИЦА 78 879 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

3,6708 

292 Драглица БАРИЦА 78 879 пашњак 8 пашњак 3. зона 
1,8354 

292 Драглица ДОЛОВИ 78 1777 пашњак 8 пашњак 3. зона 
7,0660 

292 Драглица ДОЛОВИ 78 1804 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,1545 

292 Драглица ДОЛОВИ 78 1807/2 пашњак 8 пашњак 3. зона 
1,0866 

292 
14,1100 

293 Драглица ТУСТО БРДО 78 1031/3 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

2,8716 

293 Драглица ТУСТО БРДО 78 1031/3 пашњак 8 пашњак   
1,4370 

293 Драглица ТУСТО БРДО 78 1050 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,7487 

293 
5,0573 

294 Драглица РАСНИЦА 78 984 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

0,2400 

294 
0,2400 

295 Драглица РАСНИЦА 79 1384 њива 5 њива 3. зона 
0,0614 

295 Драглица РАСНИЦА 79 1384 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

0,0723 

295 
0,1337 

296 Драглица БАРИЦА 78 1525/2 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

0,7965 
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296 Драглица БАРИЦА 78 1525/2 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,3982 

296 
1,1947 

297 Драглица ДОЛОВИ 78 1834/2 пашњак 8 пашњак   
0,7498 

297 
0,7498 

298 Драглица ЗЛАТИБОР 78 269 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,0360 

298 
0,0360 

299 Драглица ТУСТО БРДО 78 1307 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак 2. зона 

1,4533 

299 
1,4533 

300 Драглица ПРИСОЈЕ 78 774 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,4950 

300 Драглица ПРИСОЈЕ 78 776 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

3,5450 

300 Драглица ПРИСОЈЕ 78 778/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

3. зона 

4,5770 

300 
8,6170 

301 Драглица ДОЛОВИ 78 1834/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,8568 

301 Драглица ДОЛОВИ 78 1834/1 пашњак 8 пашњак   
0,4284 

301 
1,2852 

302 Драглица ДОЛОВИ 78 1834/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

4,3683 

302 Драглица ДОЛОВИ 78 1834/1 пашњак 8 пашњак   
2,1841 

302 
6,5524 

303 Драглица ПЛЕЦЕ 78 987 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак 3. зона 

7,2031 

303 Драглица ПЛЕЦЕ 78 987 пашњак 8 пашњак 3. зона 
3,6015 
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303 
10,8046 

304 Драглица ПЛЕЦЕ 78 987 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак 3. зона 

1,5624 

304 Драглица ПЛЕЦЕ 78 987 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,7812 

304 
2,3436 

305 Драглица ПЛЕЦЕ 78 987 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак 3. зона 

3,9360 

305 Драглица ПЛЕЦЕ 78 987 пашњак 8 пашњак 3. зона 
1,9680 

305 
5,9040 

306 Драглица ПЛЕЦЕ 78 987 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак 3. зона 

3,4813 

306 Драглица ПЛЕЦЕ 78 987 пашњак 8 пашњак 3. зона 
1,7407 

306 
5,2220 

307 Јасеново ВЕЛИКО БРДО 105 913/5 ливада 8 ливада   
0,0280 

307 Јасеново ВЕЛИКО БРДО 105 913/9 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,0151 

307 
0,0431 

308 Јасеново БЕЛА ГЛАВА 269 864/1 њива 8 њива   
0,9358 

308 Јасеново БЕЛО БРДО 269 878 пашњак 8 пашњак   
0,6540 

308 
1,5898 

309 Јасеново БЕЛА ГЛАВА 269 736 њива 8 њива   
0,4676 

309 
0,4676 

310 Јасеново КЛАНАЦ 228 1002 ливада 8 ливада   
0,8129 

310 
0,8129 

311 Јасеново ВЕЛИКО БРДО 228 827 пашњак 8 пашњак   
1,0164 

311 
1,0164 
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312 Јасеново ВЕЛИКО БРДО 228 924 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  

0,6233 

312 
0,6233 

313 Кућани ЦРКВИНА 240 366 њива 8 њива   
0,0160 

313 Кућани ЦРКВИНА 240 407 пашњак 8 пашњак   
0,3157 

313 
0,3317 

314 Кућани ПРИСОЈЕ 251 917/2 пашњак 7 пашњак   
0,0188 

314 
0,0188 

315 Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 117 2254 пашњак 7 пашњак   
0,1976 

315 Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 117 2287 пашњак 7 пашњак   
0,0920 

315 
0,2896 

316 Негбина ПРИСОЈЕ 117 1481/2 пашњак 8 пашњак   
1,0509 

316 
1,0509 

317 Негбина ВОЛУЈКУША 117 2003 ливада 7 ливада   
0,3040 

317 
0,3040 

318 Негбина СУВОБОРЈЕ 117 849/2 пашњак 8 пашњак   
0,5169 

318 Негбина СУВОБОРЈЕ 117 879 пашњак 8 пашњак   
0,0520 

318 
0,5689 

319 Негбина МУРТЕНИЦА 297 567 ливада 8 ливада 2. зона 
0,0056 

319 
0,0056 

320 Негбина ВОЛУЈАК 11 2735 ливада 7 ливада 3. зона 
0,0152 

320 Негбина ВОЛУЈАК 11 2736 њива 7 њива 3. зона 
0,0064 

320 Негбина ВОЛУЈАК 11 2737 воћњак 7 воћњак 3. зона 
0,0021 

320 Негбина ВОЛУЈАК 11 2739 пашњак 7 пашњак 3. зона 
0,0114 

320 
0,0351 

321 Негбина ВИС 117 237 пашњак 8 пашњак 3. зона 
0,2198 

321 
0,2198 
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322 Ојковица ГОРЊИ ДОЛОВИ 342 454 пашњак 8 пашњак   
0,2419 

322 
0,2419 

323 Сеништа МИЈАЉЕВИЦА 507 1120/1 њива 7 њива   
0,0047 

323 Сеништа МИЈАЉЕВИЦА 508 1121/2 пашњак 7 пашњак   
0,0029 

323 Сеништа ПОЉЕ 512 1162 њива 6 њива   
0,0009 

323 Сеништа ЦРНИ ВРХ 510 1543 пашњак 7 пашњак   
0,0022 

323 
0,0107 

324 Сеништа ПОЉЕ 518 1203 ливада 6 ливада   
0,0020 

324 
0,0020 

325 Сеништа МУТАВYИЦИ 516 2415 ливада 7 ливада   
0,0020 

325 
0,0020 

326 Сеништа ЦРНИ ВРХ 523 1535 пашњак 8 пашњак   
0,0025 

326 
0,0025 

327 Сеништа ПОЉЕ 519 1205 њива 5 њива   
0,0020 

327 
0,0020 

328 Сеништа ПОЉЕ 520 1211 њива 5 њива   
0,0018 

328 
0,0018 

329 Сеништа ПОЉЕ 521 1213 ливада 5 ливада   
0,0004 

329 
0,0004 

330 Сеништа ПОЉЕ 536 1161 њива 6 њива   
0,0015 

330 
0,0015 

Укупно: 
1.365,7892 
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Табела 5.   Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним  

                    закупом или давањем на коришћење без накнаде 

 

 

 

КО Потес 
Број кат. 

парцеле 
Површина Култура Класа 

Култура- 

фактичко 
Разлог изузимања Напомена 

Акмачићи ÐУРИНОВИЦИ 1060 0.1499 ливада 6 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инпектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Акмачићи ÐУРИНОВИЦИ 1069 0.0742 њива 7 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Акмачићи ВРБА 1128/1 0.0028 ливада 5 
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 

Акмачићи ВРБА 1128/1 0.0001 ливада 5 
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 

Акмачићи ВРБА 1128/1 0.0015 ливада 5 
земљиште 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 

Акмачићи ВРБА 1128/1 0.0016 ливада 5 
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 

Акмачићи ВРБА 1130/1 0.0294 ливада 5 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпивредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Акмачићи ЗЕБЛОВИК 1308/2 0.0129 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комсије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 901/5 0.0007 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 901/5 0.0093 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
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 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 901/5 0.0000 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
земљиште под 

зградом-објектом 
Ни правно ни фактички није 
пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 903 0.0015 пашњак 3 
остало вештачки 

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 ВЕШТАЧИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Акмачићи ГОЛУБИШТА 903 0.0002 пашњак 3 
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 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 909/2 0.0102 ливада 5 
земљиште 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 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 910/2 0.0027 ливада 5 
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 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 910/2 0.0364 ливада 5 
остало вештачки 

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 
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Акмачићи ГОЛУБИШТА 910/2 0.0108 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектра 

ШУМА 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 919/3 0.0029 пашњак 3 
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 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 919/3 0.0063 пашњак 3 
остало вештачки 

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 

        

Акмачићи ГОЛУБИШТА 919/3 0.0856 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектоа 

ШУМА 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 926/2 0.0140 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 928 0.3814 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Акмачићи ГОЛУБИШТА 928 0.5786 пашњак 3 
остало вештачки 

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 

        

Акмачићи ГОЛУБИШТА 932/2 0.1504 пашњак 3 
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 БЈЕКАТ 

Акмачићи ПЛАНДИШТА 938 3.6883 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Акмачићи ПЛАНДИШТА 938 0.0210 пашњак 3 
земљиште 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 

Акмачићи ПЛАНДИШТА 938 0.2855 пашњак 3 
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 

Акмачићи ПЛАНДИШТА 938 0.2727 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Акмачићи 5.8309 

     

Амзићи МАЛИЊАК  0.2322 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Амзићи МАЛИЊАК 3 0.1173 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољоривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Амзићи ПОЉЕ 367 0.3993 пашњак 3 дечије игралиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програм или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

Амзићи ПОЉЕ 367 0.1849 пашњак 2 дечије игралиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредог инспектора 

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

Амзићи БОСАЊЕ 576 0.1724 пашњак 3 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектор 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Амзићи БОСАЊЕ 576 0.4470 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 



50 
 

Амзићи БОСАЊЕ 576 0.2006 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Амзићи БЕЗАНИ 673 1.3856 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Амзићи БОСАЊЕ 979 0.8036 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују-
на терену није пољопривредно 

земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Амзићи БОСАЊЕ 979 0.8255 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програм или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Амзићи 4.7684 

     

Бела Река YАМБАСИ 1324 0.0760 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно зељиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бела Река YАМБАСИ 1324 0.2626 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
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 

Бела Река YАМБАСИ 1490 0.1451 пашњак 5 
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 

Бела Река YАМБАСИ 1490 0.0403 пашњак 5 
земљиште по 

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 

Бела Река YАМБАСИ 1490 0.0190 пшњак 5 
земљиште 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 
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Бела Река YАМБАСИ 1584 0.0232 њива 6 
земљиште 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 

Бела Река YАМБАСИ 1584 0.3552 њива 6 
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 

Бела Река YАМБАСИ 1584 0.0150 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бела Река YАМБАСИ 1584 0.0500 

земљиште 

уз зграду - 
објекат 

  
земљиште 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 

Бела Река ЗЕЦЕВО БРДО 18 0.1103 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бела Река ЗЕЦЕВО БРДО 2190/2 0.5268 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бела Река ЗМАЈЕВАЦ 2477/1 0.0227 пашњак 5 
земљиште 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 

Бела Река ЗМАЈЕВАЦ 2477/1 0.0305 пашњак 5 
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 БЈЕКАТ 

Бела Река ВАРАГИЦИ 2779/3 0.0202 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 
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Бела Река ВАРАГИЦИ 2779/3 0.0718 пашњак 7 
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 

Бела Река ВАРАГИЦИ 2779/3 0.0000 пашњак 7 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектор 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бела Река ВАРАГИЦИ 2781/1 0.0140 пашњак 6 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољприведног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Укупно Бела Река 1.7827 

     

Бистрица ГОБАТЕ 1029 0.0021 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републчког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ГОБАТЕ 1029 0.0007 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ВРАНОВИНА 1093 2.2108 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  голет 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГОЛЕТ 

Бистрица ГОБАТЕ 1140 0.0003 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ГОБАТЕ 1140 00010 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ГОБАТЕ 1145 0.0008 њива 7 
остало вештачки 

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 
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Бистрица ГОБАТЕ 1146 0.0001 пашњак 4 
остало вештачки 

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 

        

Бистрица ГОБАТЕ 1162 0.0022 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ГОБАТЕ 1275 0.0001 пашњак 2 
остало ештачки 

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 

        

Бисрица ГОБАТЕ 1275 0.0001 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ГОБАТЕ 1275 0.0032 пашњак 2 шума 

Правно и фактчко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ГОБАТЕ 1279 0.0019 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разлкују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Бистрица ГОБАТЕ 1286 0.0122 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се раликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ГОБАТЕ 1326 0.0050 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
рограма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ГОБАТЕ 1332/1 0.0058 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспекора 

ШУМА 
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Бистрица БРАЗДАЦЕ 137 0.0001 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица БРАЗДАЦЕ 137 0.0004 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица БРАЗДАЦЕ 137 0.0002 ливад 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица БРАЗДАЦЕ 137 0.0003 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно зељиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица БРАЗДАЦЕ 138 0.0002 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републчког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица БРАЗДАЦЕ 138 0.0004 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица БРАЗДАЦЕ 138 0.0002 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица БРАЗДАЦЕ 138 0.0004 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица БРАЗДАЦЕ 142/1 0.0100 пашњак 2 шума 

Правно и фактчко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Бистрица БРАЗДАЦЕ 142/2 0.0000 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није поопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица БРАЗДАЦЕ 142/2 0.0076 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма ии Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица БРАЗДАЦЕ 144/2 0.0010 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 1488/2 0.0549 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ЦКАЊЕ 1505 3.7274 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 1520/2 0.0290 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 1557/3 0.0016 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

ДРУГИМОБЈЕКТОМ 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 1557/3 0.0022 шума 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ДОЊА БИСТРИА 1557/3 0.0183 шума 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 1557/3 0.0000 шума 5 
земљиште под 

зградом-бјектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 1557/3 0.000 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 1557/3 0.0022 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
тереу није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 1557/3 0.0000 ливада 5 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Бистрица ЦРКВЕНИ ЗАСЕОК 2052 0.0500 

земљиште 

уз зграду - 
објекат 

  
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 

Бистрица ЦРКВЕНИ ЗАСЕОК 2052 0.0020 

земљиште 

под 

зградом-

објектом 

  
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 

Бистрица 
ЦРКВЕНИ 

ЗАСЕО 
2052 0.0042 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
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 БЈЕКАТ 

Бистрица ЦРКВЕНИ ЗАСЕОК 2052 0.1689 воћњак 2 
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 

Бистрица ЦРКВЕНИ ЗАСЕОК 2053 0.0062 њива 5 
земљиште 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 



57 
 

Бистрица КИТОЊА 2323 0.4252 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ЦРКВЕНИ ЗАСЕОК 2402 0.1033 пашњак 4 
остало вештачки 

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 

        

Бистрица СОКОЛОВА 2881 0.2115 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица НИНЦИЦИ 4162 0.1490 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица НИНЦИЦИ 4216 0.0296 

остало 
природо 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица НИНЦИЦИ 4222 0.0891 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стањесе разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица НИНЦИЦИ 4224 0.0470 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за изрду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица НИНЦИЦИ 4224 0.0430 ливада 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инсектора 

ШУМА 

Бистрица НИНЦИЦИ 4224 0.0449 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4592/2 0.0000 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
земљиште 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 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4592/2 0.0061 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
попривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4592/2 0.0013 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисје за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4597/1 0.0036 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и актичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4597/1 0.0500 

земљиште 

уз зграду - 

објекат 

  
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 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4597/1 0.4551 пашњак 3 
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 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4597/1 0.0000 пашњак 3 
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 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4597/1 0.0000 пашњак 3 
земљиште 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 
ЗГРАОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4597/1 0.0000 пашњак 3 
земљиште 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 
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Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4597/1 0.0000 пашњак 3 
земљиште 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 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4597/1 0.0028 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичкг 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4597/1 0.0057 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

приог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4598/1 0.0192 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликју- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4598/2 0.0557 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за зраду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4599/1 0.0304 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није поопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4599/2 0.0341 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4602/2 0.8952 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4602/3 00265 пашњак 3 
остало вештачки 

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 
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Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 4602/4 0.0069 пашњак 3 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бистрица НИНЦИЦИ 4948 0.1615 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица НИНЦИЦИ 4950 0.1540 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица НИНЦИЦИ 4951 0.0430 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стањесе разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ГОБАТЕ 5556 0.0023 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израу 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 5590/1 0.1655 пашњак 4 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израу 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Бистрица ДОЊА БИСТРИЦА 5590/2 0.0090 пашњак 4 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стае се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Бистрица КИТОЊА 801 3.9635 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стае се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица КИТОЊА 801 1.2023 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израу 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Бистрица КИТОЊА 801 0.5093 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспекора 

ШУМА 

Бистрица КИТОЊА 801 0.1545 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица КИТОЊА 801 5.9650 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бистрица КИТОЊА 801 19.6646 пашњак  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Бистрица 41.0640 

     

Божетићи КАМЕНИЦА 1000 0.3040 пашњак 6 шума 

Правно и фактичкостање се разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи КАМЕНИЦА 1001 0.0540 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије заизраду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи КАМЕНИЦА 1010/1 3.1460 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програмаили Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи КАМЕНИЦА 1010/1 4.5761 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1010/2 0.0017 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектра 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Божетићи БОЖЕТИЦИ 1010/2 0.0089 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

прогама или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1010/2 0.0000 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није ољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Божетићи КАМЕНИЦА 1049 0.7220 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно 

земљиштеприлог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКОВА 1057 0.2058 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичог 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1060 0.0391 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Репубичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1060 0.9186 пашњак 7 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
прогрма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1060 0.0000 пашњак 7 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за изаду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1060 0.0000 пашњак 7 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Заисник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1060 0.0124 пашњак 7 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољоривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Божетићи БОЖЕТИЦИ 1060 0.3885 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
приог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1060 0.0346 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљише-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1060 0.0273 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Божетићи 
БОРОВИТА 
ГЛАВИЦА 

1062 0.2615 пашњак 6 
остало 

вештачкистворено 

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 

        

Божетићи 
БОРОВИТА 

ГЛАВИЦА 
1063/2 0.0070 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Божетићи 
БОРОВИТА 

ГЛАВИЦА 
1063/2 0.0170 пашњак 4 

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 

Божетићи 
БОРОВИТА 

ГЛАВИЦА 
1063/2 0.0000 пашњак 4 

земљиште 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 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1064 0.0551 њива 7 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспктора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1066 0.0000 пашњак 3 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпрвредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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Божетићи БОЖЕТИЦИ 1066 0.0000 пашњак 3 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републиког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1066 0.0132 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записнк комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1066 0.0500 

земљиште 

уз зграду - 

објекат 

  
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко сање се разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Божетићи БОЖЕТИЦИ 1066 0.0035 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

градом-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 

Божетићи 
БОРОВИТА 

ГЛАВИЦА 
1068 .7965 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи 
БОРОВИТА 

ГЛАВИЦА 
1069 0.0605 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликју- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи 
БОРОВИТА 

ГЛАВИЦА 
1070 0.4251 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије заизраду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи ДУБНИЦА 1709 0.6640 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредногинспектора 

ШУМА 

Божетићи ДУБНИЦА 1709 0.2770 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 



65 
 

Божетићи ДОЛОВИ 179 2.8044 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи ДОЛОВИ 179 9.8775 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи ДОЛОВИ 179 6.9336 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно емљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи ДОЛОВИ 179 0.9774 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за зраду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи ДОЛОВИ 179 3.4427 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Рпубличког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи ДОЛОВИ 179 2.4167 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредог инспектора 

ШУМА 

Божетићи ВРТАЦЕ 182 0.0900 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи ВРТАЦЕ 182 0.0376 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи ВРТАЦЕ 183 0.0900 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Божетићи ВРТАЦЕ 183 0.0466 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи УТРИНА 191 0.0000 пашњак 7 
земљиште под 

зградом-објектом 

Прано и фактичко стање се разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Божетићи УТРИНА 191 0.0047 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Божетићи ЗОРИЦА ПОЉЕ 16 11.9369 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Божетићи УТРИНА 197 3.6132 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи УТРИНА 197 5.4198 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- 

н терену није пољопривредно 

земљиште-прилог Записник комисије за 
израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи УТРИНА 197 0.8055 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програа или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКОВА 207 5.0659 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКОВА 207 0.0000 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Божетићи СМРЕКОВА 207 0.8377 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКОВА 207 0.1177 пашњак 5 шма 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКОВА 207 0.0001 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог аписник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКОВА 207 3.6969 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пљпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКОВА 207 0.5194 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКОВА 207 22.3553 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКВА 207 0.5579 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКОВА 207 0.0001 

остло 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи СМРЕКОВА 207 0.0784 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Божетићи СМРЕКОВА 207 3.3736 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Божетићи ПАЉЕВИНЕ 2891 0.0433 пашњак 6 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фатичко стање се разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        
Укупно Божетићи 98.2123 

     

Брдо ЦРНА СТЕНА 0/1 0.4254 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо ЦВИЈЕТЊАК 137 0.0298 пашњак 2 
земљиште 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 

Брдо ЦВИЈЕТЊАК 138 0.1760 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се азликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо ШЕХОВИНА 140 0.3020 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

прграма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо СВЕТИОНИК 170 2.0766 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо ШЕХОВИНА 176/1 7.2117 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо ШЕХОВИНА 176/1 3.2931 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Брдо ШЕХОВИНА 176/4 0.0133 пашњак 2 шума 

Павно и фактичко стање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо ШЕХОВИНА 176/5 0.0100 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисје за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо ЗЕЛЕНИКА 178/1 2.0366 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредог инспектора 

ШУМА 

Брдо БАБИЦА БРДО 297 1.9347 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо БАБИЦА БРДО 305 0.0810 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо ГЛАВИЦА 503 0.1984 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо БРДО 687 0.5670 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
приог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо БРДО 687 0.0143 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољприведног инспектора 

ШУМА 

Брдо БРДО 688 0.0237 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Брдо БРДО 689/1 0.0055 ливада 4 
земљиште 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 

ОЈЕКТОМ 

Брдо БРДО 689/1 0.0459 ливада 4 
остало вештачки 

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 

        

Брдо БРДО 689/1 0.0499 ливада 5 
остало вештачки 

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 

        

Брдо БРДО 689/1 0.0060 ливада 5 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног испектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Брдо БРДО 704/2 0.0174 пашњак 4 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољприврдног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брдо БРДО 716 0.1214 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо БРДО 785/6 0.0156 пашњак 1 
остало вештачки 

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 

        

Брдо БРДО 792 0.5609 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо СТРАНА 795/1 2.8203 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Брдо СТРАНА 795/3 02110 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо СТРАНА 795/4 1.0070 пашњак 4 
остало вештачки 

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 

        

Брдо ВЈЕТЕРНИК 806 0.5083 ливада  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо ВЈЕТЕРНИК 866 1.7936 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Заисник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо ВЈЕТРЕНИК 877/3 0.1155 ливада 5 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије а израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Брдо ВЈЕТРЕНИК 877/3 0.0085 ливада 5 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену ниј пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брдо ВЈЕТРЕНИК 877/4 0.1481 ливада 5 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Павно и фактичко стање се разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Брдо ВЈЕТЕРНИК 877/5 0.0540 ливада 5 
остало ветачки 

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 

        

Брдо ВЈЕТРЕНИК 878/2 0.1040 њива 7 
остало вештачки 

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 

ЗЕМЉИТЕ 
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Брдо СТРАНА 888/2 0.0109 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо БРДО 891/1 0.0012 пашњак 1 
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 

Брдо БРДО 891/1 0.2993 пашња 1 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брдо БРДО 891/1 0.0302 пашњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правн и фактичко стање се разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Брдо БРДО 891/2 0.0030 пашњак 1 
земљиште под 

зградом-обектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брдо ХОYИНА СТЕНА 90/2 0.0078 ливада 6 
остало вештачки 

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 

        
Укупно Брдо 26.3389 

     

Буковик МАРИНОВИЦИ 1295 59.5901 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Буковик ДИЛПАРЕ 1535/1 0.2051 њива 8 камењар 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КАМЕЊАР 

Буковик ЦУКЕ 2355/1 0.1681 пашак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 



73 
 

Буковик ЦУКЕ 2355/1 5.9933 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичкостање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Буковик ЦУКЕ 2355/1 10.4925 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за ираду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Буковик ЦУКЕ 2355/1 3.6028 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инсектора 

ШУМА 

Буковик ДИЛПАРЕ 2646 0.9907 пашњак 6 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Буковик ДИЛПАРЕ 2711 0.0497 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Буковик ПАУНОВИЦИ 3124 0.1540 пашњак 6 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Буковик ПАУНОВИЦИ 3125/2 0.7291 ливада 7 вештацко језеро 

Павно и фактичко стање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Буковик ПАУНОВИЦИ 3126 0.1680 ливада 7 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

теренуније пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Буковик ПАУНОВИЦИ 3127/2 0.4510 ливада 7 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записнк комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 
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Буковик ПАУНОВИЦИ 3128/2 0.5914 пашњак 5 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

прогама или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Буковик ПАУНОВИЦИ 3129 0.5790 пашњак 5 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
попривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Буковик ПАУНОВИЦИ 3130 0.4420 ливада 7 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Буковик ПАУНОВИЦИ 3131/2 0.0293 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Буковик ПАУНОВИЦИ 3131/2 0.0019 пашњак 5 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Буковик ПАУНОВИЦИ 3133/2 0.0078 пашњак 5 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Буковик ПАУНОВИЦИ 133/2 0.0104 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Буковик АНДРИЦИ 378 0.2715 пашњак 6 голет 

Правно и фактичко стање се разликују- 

н терену није пољопривредно 
земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГОЛЕТ 

Буковик КОКОШИЦИ 84/1 0.6726 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

прорама или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Буковик КОКОШИЦИ 84/1 2.5784 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Буковик КОКОШИЦИ 84/1 25.3135 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Буковик КОКОШИЦИ 84/1 2.9632 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Буковик КОКОШИЦИ 84/12 0.0046 

земљиште 

од 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Буковик КОКОШИЦИ 84/12 0.0525 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Буковик КОКОШИЦИ 84/12 0.0000 пашњак 7 
земљишт 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 

Буковик КОКОШИЦИ 84/2 17.418 пашњак 7 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Буковик КОКОШИЦИ 84/4 0.1566 пашњак 7 
остало вештачки 

створено нелодно 
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 

        

Буковик КОКОШИЦ 86 26.9830 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  голет 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГОЛЕТ 
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Буковик ЦАКАРЕВИНА 877 54.805 пашњак 6 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Буковик ЛОВЦЕ 88 7.0968 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Буковик ПАУНОВИЦИ 89/2 6.0732 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Укупно Буковик 228.6462 

     

Бурађа ШАКОВИНА 55 0.0779 ливада 8 шума 

Правно  фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 584 1.9413 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комсије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 618 0.0418 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпрвредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 634/2 0.1563 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 636 0.1317 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 645/1 0.0001 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Бурађ БУРАÐСКИ ВИС 645/1 0.0000 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 65/1 0.0002 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 645/1 0.0000 

земљиште 

под 
згадом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 645/1 0.0187 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 645/1 0.0000 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  шума 

Правно и актичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 645/1 0.0000 

земљиште 

под 

зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

теренуније пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 645/1 0.0000 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Заисник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 645/1 0.0001 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

рограма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 645/2 0.9222 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инсектора 

ШУМА 
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Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 703/2 0.4369 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектра 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Бурађа ШАКОВИНА 81/1 0.0233 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 820 0.0209 пашњак 8 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 891/3 0.0994 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 901 0.0805 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бурађа БУРАÐСКИ ВИС 946 0.1109 ливада 7 шума 

Правно и актичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Бурађа 4.0622 

     

Вилови МАЗГИД 1084/2 0.0168 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није ољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вилови ЗБОРИШТА 1702 0.1390 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Вилови ПУЉЦИ 181 5.7198 
трстик-

мочвара 
1 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољоприведно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Вилови ПУЉЦИ 181 2.7460 шума 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичкг 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вилови ЈАЊИН ДО 1886/2 0.0007 њива 8 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспетора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Вилови ЈАЊИН ДО 1886/2 0.0116 њива 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вилови БОТОРЕ 2224/1 0.0282 ливада 3 
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 

Вилови БОТОРЕ 2224/1 0.0820 ливада 3 
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 

Вилови БОТОРЕ 2228/3 0.0602 ливада 4 
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 

Вилови БОТОРЕ 2228/4 0.0085 ливада 5 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспекора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Вилови БОТОРЕ 2228/4 0.0356 ливада 5 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републиког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Вилови БОТОРЕ 2229/1 0.0893 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредно инспектора 

ШУМА 
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Вилови БОТОРЕ 2238/6 0.0595 пашњак 5 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектра 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Вилови КРЉЕ 2282 0.2490 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма ил Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Вилови КРЉЕ 2282 0.3315 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Рпубличког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вилови ДИЈАНОВАЦ 2323 1.7247 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вилови ГУЈАНИЦЕ 2333 0.9345 пашњак 4   Остало ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Вилови КАМАЉ 418 0.1571 воћњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вилови СЕЛО ВИЛОВИ 992/2 0.0197 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Вилови 12.4137 

     

Вранеша ПРЕВИЈА 1505 0.4064 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша ПРЕВИЈА 1507 2.6052 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Вранеша ПРИБОЈСКА 1550/2 0.0202 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
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 

Вранеша ПРИБОЈСКА 1550/2 0.0000 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није 
пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Вранеша ПРИБОЈСКА 1550/2 0.0096 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није 
пољопривредно земљиште 

Није пољопрвредно 
земљиште 

Вранеша РЕКА 1557/3 0.1368 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Вранеша БРДО 183/1 0.0000 пашњак 3 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инпектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Вранеша БРДО 183/1 1.5302 пашњак 3 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Вранеша БРДО 183/1 4.9638 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Враеша БРДО 183/1 0.0028 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

ЗГРАОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Вранеша БРДО 183/1 6.2953 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Вранеша БРДО 183/ 1.9407 пашњак 2 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Вранеша БРДО 183/1 0.0001 пашњак 2 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно  фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Вранеша БРДО 183/3 0.0158 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују-
на терену није пољопривредно 

земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша ПЛАЦ 184/3 0.0350 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програа или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша КЛЕКЕ 2/1 0.1099 пашњак 4 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Репубичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Вранеша КЛЕКЕ 2/1 23.1414 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републчког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша КЛЕКЕ 2/1 0.0035 пашњак 4 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспетора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Вранеша КЛЕКЕ 2/1 0.0049 шума 5 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредно инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Вранеша КЛЕКЕ 2/1 0.1569 шума 5 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Репуличког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 
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Вранеша КЛЕКЕ 2/1 33.0374 шума 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републиког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша КЛЕКЕ 2/17 0.3051 пашњак 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољприредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Вранеша КЛЕКЕ 2/18 0.0109 пашњак 3 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за ираду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Вранеша КЛЕКЕ 2/2 8.6846 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за изрду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша БРДО 230 0.0547 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектоа 

ШУМА 

Вранеша БРДО 230 0.2035 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша БРДО 230 0.0000 пашњак 3 
земљиште 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 

Вранеша БРДО 230 0.0025 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Вранеша ДРАВИН БРЕГ 529 1.5933 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Вранеша ДРАВИН БРЕГ 529 0.0000 пашњак 6 шума 
Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Вранеша ДРАВИН БРЕГ 529 0.0015 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  шума 
Ни правно ни фактички није 
пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 
земљште 

Вранеша ДРАВИН БРЕГ 529 0.0000 пашњак 5 шума 
Ни правно ни фактички није 
пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Вранеша ДРАВИН БРЕГ 529 1.7948 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програмаили Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша БРДО 535 0.0576 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичог 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Вранеша ПРИБОЈСКА 538/1 0.0000 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за ираду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша ПРИБОЈСКА 538/1 0.0000 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Реубличког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша ПРИБОЈСКА 538/1 0.0039 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша ПРИБОЈСКА 538/1 0.0000 

земљиште 

под делом 

зграде 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Вранеша КЛЕКЕ 558/1 0.0016 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Вранеша КЛЕКЕ 558/1 0.0000 пашњак 3 
земљиште 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 

Вранеша КЛЕКЕ 558/2 0.0000 пашњак 2 
земљиште 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 

Вранеша КЛЕКЕ 558/2 0.0017 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Вранеша КЛЕКЕ 558/3 0.0067 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

прогама или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Вранеша ВРАНЕША 72 0.6068 пашњак 1 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

прогрма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша ПОЉЕ 91 14.1898 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша ПОЉЕ 94 0.0072 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Вранеша ПОЉЕ 94 0.0028 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није 
ољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 
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Вранеша ПОЉЕ 94 1.5132 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша ПОЉЕ 97 0.2396 ливада 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Вранеша ОСТРВО 99 7.5417 пашњак 5 вештацко езеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Укупно Вранеша 111.2394 

     

Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 1135 0.403 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Горње Трудово БУЈОШЕВО БРДО 1135 0.9837 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликуј- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Горње Трудово ВИТО 155 5.8408 пашњак 4 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

прграма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Горње Трудово ВИТО 155 17.5237 пашњак 6 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектор 

КРШ 

Горње Трудово ВИТО 155 5.9198 крш   крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Горње Трудово КРШЕВИ 511/2 0.0915 пашњак 6 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Укупно Горње Трудово 30.7998 
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Дебља РОСУЉЕ 1269 3.5540 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Дебеља ЗВЕРАЦКО ПОЉЕ 460 0.0621 пашњак 3 
земљиште 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 

Дебеља БОРЈА 554 3.7357 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дебеља ВРХОВИ 575 0.8305 пашњак 6 камењар 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КАМЕЊАР 

Дебеља РОСУЉЕ 83/1 9.0111 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  голет 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГОЛЕТ 

Дебеља РОСУЉЕ 837 2.7492 пашњак 5 шум 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дебеља РОСУЉЕ 884 8.4305 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

ерену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Дебеља РОСУЉЕ 889 0.2610 пашњак 5 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма ил Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Укупно Дебеља 28.6341 

     

Драглица ПРИСОЈЕ 1018/2 1.0093 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољривредног инспектора 

ШУМА 
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Драглица ПРИСОЈЕ 1020/2 0.0175 пашњак 8 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривреног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Драглица ПЛЕЦЕ 1021/3 0.5236 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољприведног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПРИСОЈЕ 1021/4 0.1450 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПРИСОЈЕ 1021/5 0.0325 пашњак 8 
остало вештачки 

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 

        

Драглица ПРИСОЈЕ 1021/6 0.1100 пашњак 8 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног испектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Драглица ПРИСОЈЕ 1021/7 0.0475 пашњак 8 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израд 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Драглица ТУСТО БРДО 1023/2 0.1639 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије з израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПЛЕЦЕ 1026 0.0660 пашњак 8 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

пограма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Драглица ПЛЕЦЕ 1027 0.0220 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 
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Драглица ТУСТО БРДО 1030 0.3316 

остало 

природо 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 1030 0.1659 пашњак 8 шума 

Правно и фактичкостање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 1031/1 11.9995 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисје за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 1031/1 23.9990 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

рограма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 1031/3 0.6309 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инпектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 1031/3 0.0000 пашњак 8 
земљиште 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 

Драглица ТУСТО БРДО 1031/3 4.1680 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 1031/3 0.0097 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Драглица ТУСТО БРДО 1031/3 0.0000 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма илиРепубличког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Драглица ТУСТО БРДО 1031/3 8.3293 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије заизраду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 1031/3 1.2611 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програа или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 1032 0.0693 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичкг 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 1032 0.0347 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 1207 18.4387 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дралица ТУСТО БРДО 1207 36.8772 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПЛЕЦЕ 167 0.3082 пашњак 8 
остало вештачки 

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 

        

Драглица ТУСТО БРДО 1271 0.4091 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  голет 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГОЛЕТ 

Драглица РАСНИЦА 1384 0.0386 њива 5 
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 
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Драглица РАСНИЦА 1384 0.0455 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
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 

Драглица РАСНИЦА 1413/2 0.0335 пашњак 8 
остало вештачки 

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 

        

Драглица ЗЛАТИБОР 152 4.8713 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 1525/1 1.5175 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Даглица БАРИЦА 1525/1 3.0381 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 155/2 0.8702 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 1525/2 0.5428 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- 

н терену није пољопривредно 
земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 1525/2 1.0856 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно 

земљиштеприлог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 1525/2 1.7404 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за ираду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Драглица БАРИЦА 1526 0.1419 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инпектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 1526 0.1481 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 1527 0.0828 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглца БАРИЦА 1527 0.2012 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 1530/1 0.5231 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 1531 2.3738 

остало 

природно 

неплодно 

емљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 1531 1.1868 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују-

на терену није пољопривредно 
земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 1834/1 25.9801 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 1834/1 12.9901 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Репубичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Драглица ДОЛОВИ 1834/3 0.0680 пашњак 8 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
ољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Драглица ДОЛОВИ 1835 0.0036 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Драглица ДОЛОВИ 1835 0.0364 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  
земљиште 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 

Драглица ДОЛОВИ 1835 0.0000 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Драглица ДОЛОВИ 2136 20.1238 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 2136 10.0619 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно зељиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 2163 0.8893 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републиког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 2164 0.3078 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 2165 0.1159 њива 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Драглица ДОЛВИ 2166 0.2178 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 2181 0.0600 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разлкују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 2182 0.0450 њива 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

прорама или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 2184 0.0000 воћњак 7 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

ољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Драглица ДОЛОВИ 2184 0.0060 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије а израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Драглица ДОЛОВИ 2185 0.3537 њива 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
прогрма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ЗЛАТИБОР 22 0.1000 ливада 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 2210/1 2.8786 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 2215/1 30.8318 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Драглица ДОЛОВИ 2215/1 15.4159 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ДОЛОВИ 2215/2 0.780 пашњак 8 
остало вештачки 

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 

        

Драглица ТУСТО БРДО 2266 15.5110 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ТУСТО БРДО 2266 7.7555 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ЗЛАТИБОР 24/1 0.7174 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ЗЛАТИБОР 24/2 2.0199 ливада 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Запиник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица МУРТЕНИЦА 479/1 0.0201 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
пилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Драглица МУРТЕНИЦА 479/1 0.0000 пашњак 8 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

тереу није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Драглица МУРТЕНИЦА 479/1 5.1038 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољоприврено земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Драглица МУРТЕНИЦА 484 0.2829 пашњак 8 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
пилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Драглица МУРТЕНИЦА 484 0.0000 пашњак 8 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стае се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Драглица МУРТЕНИЦА 484 0.0224 

земљиште 

под 

зградом-

објектом 

  
земљишт 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 

Драглица МУРТЕНИЦА 489/5 0.030 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  
земљиште 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 

Драглица МУРТЕНИЦА 489/5 0.0510 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дралица БАРИЦЕ 652 34.6034 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦЕ 652 1.3018 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПРИСОЈЕ 655 3.4290 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПРИСОЈЕ 655 0.5293 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- 

н терену није пољопривредно 

земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Драглица ПРИСОЈЕ 655 1.6341 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
приог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПРИСОЈЕ 655 1.7147 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
ољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПРИСОЈЕ 655 0.8170 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПРИСОЈЕ 655 0.2646 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 879 2.0960 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица БАРИЦА 879 4.1918 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица РАСНИЦА 982/1 6.3642 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
пилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица РАСНИЦА 982/1 12.7284 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за ираду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица РАСНИЦА 982/2 0.7742 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма илиРепубличког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Драглица РАСНИЦА 983 20.9663 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољприредног инспектора 

ШУМА 

Драглица РАСНИЦА 983 10.4831 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПЛЕЦЕ 987 10.5898 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПЛЕЦЕ 987 11.1083 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПЛЕЦЕ 987 5.5542 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Драглица ПЛЕЦЕ 987 5.2948 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

тереу није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Драглица 430.1064 

     

Дражевићи ЈАГЊИЛА 10 1.0271 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

пилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЈАГЊИЛА 10 3.3363 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или 

Републичкогпољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЈАГЊИЛА 10 0.7240 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Дражевићи ЦРНА РЕКА 1315/10 0.0353 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЦРНА РЕКА 1315/3 0.0622 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЦРНА РЕКА 1315/3 0.0008 

земљиште 

под делом 

зграде 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи БЕЛО БРДО 145 4.7760 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

теренуније пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЦАКАЛИЈЕ 402 0.0200 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програм или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЦАКАЛИЈЕ 403 0.0185 

земљиште 

под 

зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
прогама или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Дражевићи ЦАКАЛИЈЕ 403 0.0000 њива 4 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије заизраду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дражевићи ЦАКАЛИЈЕ 403 0.0525 њива 4 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Заисник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Дражевићи ЦАКАЛИЈЕ 405/2 0.0103 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање с разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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Дражевићи ЦАКАЛИЈЕ 405/2 0.0820 њива 6 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно  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 

Дражевићи ЦРНА РЕКА 423/2 0.0497 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Дражевићи ЦРНА РЕКА 42/2 0.0326 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Дражевићи ЦРНА РЕКА 423/2 0.0000 њива 4 
земљиште 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 

ЗГАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дражевићи ЦРНА РЕКА 423/2 0.4011 њива 4 
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 

Дражевићи ЦРНА РЕКА 423/2 0.0079 

земљиште 

под делом 
зграде 

  
земљиште 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 

Дражевићи МОКРЕЦ 480 0.0090 пашњак 7 
земљиште 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 

Дражевићи ПРИСОЈЕ 573/2 0.0276 ливада 6 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредог инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 906 0.0331 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 909/1 0.0035 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспекора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 909/1 0.0315 пашњак 5 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпивредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 909/1 0.5457 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредногинспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 909/3 0.0440 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 909/5 0.0049 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 909/7 0.0214 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 911/1 0.1582 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разлкују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 911/1 0.0020 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи ЦОКАЛИЈЕ 911/3 0.0240 пашњак 5 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прило Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        



102 
 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 961 0.0077 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 961 0.0000 пашњак 2 
земиште 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 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 961 00907 пашњак 2 
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 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 962 0.0410 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 963 0.0012 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 963 0.0500 

земљиште 

уз зграду - 
објекат 

  
земљиште уз зграду 

- објекат 

Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 963 0.0000 пашњак 2 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно емљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 963 0.0000 пашњак 2 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Ни правно ни фактички није 

пољоприврено земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 963 0.0095 пашњак 2 
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 
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Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 963 0.0012 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпивредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 963 0.0090 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије а израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дражевићи МИЛОШЕВИЦИ 964 0.0550 пашњак 3 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљише-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Укупно Дражевићи 11.8065 

     

Дрмановићи КРШ 1043/2 0.0018 ливада 6 
земљиште 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 

Дрмановићи КРШ 1414/4 0.0403 ливада 6 
остало вештачки 

створено нелодно 

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 

        

Дрмановићи КШ 1436 0.0112 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 
ОБЈЕКОМ 

Дрмановићи КРШ 1436 4.7856 пашњак 3 
остало вештачки 

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 

        

Дрмановићи КРШ 1436 0.0000 пашњак 3 
земљиште 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 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.0322 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпивредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.0414 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије а израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.0789 ливада 6 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
тереу није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.9597 ливада 6 
земљиште 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 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.2518 ливада 6 шума 

Прано и фактичко стање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.1186 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записнк комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.0106 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

приог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.0039 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Павно и фактичко стање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.0566 ливада 6 шума 

Правно и фактичко сање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.0266 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије з израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.0177 ливада 6 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за изрду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/1 0.2158 ливада 6 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није поопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/11 0.0233 ливада 6 
остало вештачки 

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 

        

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/5 0.7718 ливада 6 
остало вештачки 

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 

        

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/7 0.0082 ливада 6 
земљиште 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 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1439/7 1.1029 ливада 6 
остало вештачки 

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 

        

Дрмановићи СУВИ БОР 1440/2 0.1574 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1441/1 1.0033 њива 7 
остало вештачки 

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 

        

Дрмановићи ЈАСИКЕ 1441/2 0.3427 њива 7 
остало вештачки 

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 
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Дрмановићи ЈАСИКЕ 1441/6 0.0846 њива 7 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програмаили Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Дрмановићи БУЛАТОВИЦИ 1448 2.3346 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

пограма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи ВОДЕНА ПОЉАНА 15 0.7829 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инпектора 

ШУМА 

Дрмановићи ВОДЕНА ПОЉАНА 15 0.0000 ливада 6 
земљиште 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 

Дрмановићи ВОДЕНА ПОЉАНА 15 0.0296 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Рпубличког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Дрмановићи ВОДЕНА ПОЉАНА 17 0.0352 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републиког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи СУВИ БОР 1762 0.0123 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи СУВИ БОР 1764 0.8681 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дмановићи СУВИ БОР 1767 0.1393 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Дрмановићи СУВИ БОР 1768 0.5362 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи СУВИ БОР 1769 0.2487 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прило Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи СУВИ БОР 1773/1 0.8648 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републиког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 4 0.2065 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривреднг инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи ШИБОВИ 526 0.0011 пашњак 4 
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 

Дрмановићи ШИБОВИ 526 0.3296 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи ШИБОВИ 542 0.2042 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи ШИБОВИ 542 1.591 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 7/1 0.3829 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену нје пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 7/1 0.3444 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

прогама или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 7/2 0.0036 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није 
пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 7/2 0.0007 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 7/2 0.0443 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 7/2 0.3522 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 7/2 0.0009 

земљиште 

под 

зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Дрмановићи СИРОВИ КРАЈ 7/2 0.0005 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Ниј пољопривредно 

земљиште 

Дрмановићи СМРЕКА 750 0.0410 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дрмановићи СМРЕКА 50 1.1244 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Дрмановићи СМРЕКА 750 0.2910 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

теену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Дрмановићи 20.9220 

     

Јасеново КЛАНАЦ 1002 0.2731 ливада 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљише-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 827 0.0033 пашњак 8 
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израу 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Јасеново БЕЛО БРДО 845 0.4526 њива 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичко 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 912/1 0.0041 
земљиште 
под делом 

зграде 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Јасенво ВЕЛИКО БРДО 912/1 0.0000 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 912/1 0.0492 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фатичко стање се разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 913/3 0.0000 ливада 8 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

тереу није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 913/3 0.3460 ливада 8 
остало вештачки 

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 
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Јасеново ВЕЛИКО БРДО 913/3 0.055 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 913/5 0.0000 ливада 8 
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 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 913/5 0.0127 ливада 8 
остало вештачки 

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 

        

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 913/5 0.0141 

земљиште 

под делом 
зграде 

  
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 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 913/8 0.0888 ливада 8 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектор 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 913/8 0.0000 ливада 8 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривреног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 913/8 0.0161 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за зраду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 929 0.0081 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стањесе разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 929 0.0631 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

 
остало вештачки 

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 
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Јасеново ВЕЛИКО БРДО 930/1 0.0147 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
земљиште 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 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 930/1 0.2418 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектоа 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 930/2 0.0035 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програа или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 930/2 0.1474 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комсије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 934/1 0.1436 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прило Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 934/1 0.4748 пашњак 8 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

теренуније пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 934/1 0.0000 пашњак 8 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко сање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 935/1 0.1497 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 935/1 0.0544 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
земљиште уз зграду 

- бјекат 

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 
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Јасеново ВЕЛИКО БРДО 935/1 0.2602 

остало 

природо 

неплодно 
земљиште 

  дечије игралиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 936 0.151 пашњак 8 дечије игралиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 936 0.4731 пашњак 8 шума 

Правно  фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 937/1 0.0742 ливада 8 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактчко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 937/1 0.0908 ливада 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Јасеново ВЕЛИКО БРДО 937/1 0.9456 ливада 8 дечије игралиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољоривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

Јасеново КЛАНАЦ 939 0.0065 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно 

земљиштеприлог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Јасеново КЛАНАЦ 939 0.0003 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
ерену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        
Укупно Јасеново 4.6181 

     

Комарани ЕЉЕНАК 1375/2 0.2376 њива 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Комарани БУКОВИНА 1755 0.0049 ливада 5 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стае се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Комарани БУКОВАЦА 1795/2 0.0449 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- 
н терену није пољопривредно 

земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Комарани БУКОВАЦА 1799/3 0.0302 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Комарани БУКОВАЦА 1802/4 0.1504 

остало 
природо 

неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Комарани 
ПАВЛОВИЦА 

МОСТ 
449 4.6151 пашњак 7 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Комарани 
ПАВОВИЦА 

МОСТ 
449 3.2927 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Комарани 
ПАВЛОВИЦА 

МОСТ 
449 4.5795 пашњак 7 шума 

Прано и фактичко стање се разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Комарани 
ПАВЛОВИЦА 

МОСТ 
450 10.6166 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се раликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Комарани ПЛУЖИНЕ 451/1 9.1864 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за 
израдупрограма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Комарани ПЛУЖИНЕ 451/1 0.0713 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспетора 

ШУМА 

Комарани ПЛУЖИНЕ 451/1 13.7377 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Комарани ПЛУЖИНЕ 451/1 0.1971 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Комарани ПЛУЖИНЕ 451/1 3.631 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Комарани ПЛУЖИНЕ 451/1 5.4376 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољоривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Комарани ПЛУЖИНЕ 451/1 0.0780 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма илиРепубличког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Комарани ПЛУЖИНЕ 451/1 0.0282 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Комарани ПЛУЖИНЕ 451/2 0.6400 пашњак 6 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Комарани ПЛУЖИНЕ 451/2 28.9625 пашњак 7 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 
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Комарани ПЛУЖИНЕ 451/6 7.6926 пашњак 7 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Комарани ПОЉЕ 831/4 0.1321 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Комарани ПОЉЕ 864/2 0.1909 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Комарани ПОЉЕ 873/2 0.0507 пашак 5 
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 

Комарани ПОЉЕ 873/2 0.172 пашњак 5 
земљиште 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 

Комарани ПОЉЕ 873/2 0.0269 пашњак 5 
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 

Комарани ТОЉИЦИ 958 1.0842 њива 6 
остало вештачки 

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 

        

Комарани ТОЉИЦИ 959 0.0195 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Комарани 94.609 

     

Кућани ЦРКВИНА 1021 0.0248 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Кућани ЦРКВИНА 1049 0.2940 

остало 

природно 

неплоно 
земљиште 

  гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Кућани ЦРКВИНА 1050 0.2445 пашњак 6 гробље 

Правно и фактичко стањесе разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Кућани ЦРКВИНА 1052/1 0.0143 пашњак 8 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликуј- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Кућани ЈАГЊИЛА 172 0.0093 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Кућани ЦРКВИНА 447 0.0145 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Кућани ПРИСОЈЕ 61 0.0183 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Кућани КОПРИВНА 882 0.0018 

земљиште 

под 
зградом-

обектом 

    
Ни правно ни фактички није 
пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Кућани КОПРИВНА 882 0.0000 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није 
пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Кућани КОПРИВН 882 0.0115 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
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 БЈЕКАТ 
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Кућани ПРИСОЈЕ 916/3 0.0814 пашњак 6 
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 ЗРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Укупно Кућани 0.7144 

     

Љепојевићи ОБУЦИНЕ 1170 0.1813 бара   шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Љепојевићи КАЛИПОЉЕ 1178 0.1992 бара   шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Љепојевићи ЈАСТРЕБАЦ 1403 2.4231 пашак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Љепојевићи НЕШОВИЦИ 1563 0.0517 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредн земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Љепојевићи НЕШОВИЦИ 1564 0.0581 воћњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Рпубличког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Љепојевићи ТУВАЉЕВИЦА 424 0.5708 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 518 0.3321 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Љепојевићи ЈАНКОВ ВРХ 518 0.6658 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Љепојевићи НЕШОВИЦИ 872 0.0286 пашњак 5 
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 

Љепојевићи НЕШОВИЦИ 872 .0761 пашњак 5 
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 

Љепојевићи НЕШОВИЦ 872 0.0139 пашњак 5 
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 

Укупно Љепојевићи 4.6007 

     

Мишевићи СЕЛИШТА 106 14.7506 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мишевићи ПРЕЛИЦА БРДО 1388 29.9015 пашњак 7 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Мишевићи МИШЕВИЦИ 1393 33.1554 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликју- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мишевићи СЕЛИШТА 170 0.2317 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

прграма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мишевићи ЛИЈЕПА РАВАН 289/1 85.8403 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инпектора 

ШУМА 

Мишевићи ЛИЈЕПА РАВАН 289/2 5.1587 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспктора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 
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Мишевићи ЛИЈЕПА РАВАН 310 1.2704 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  камењар 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспетора 

КАМЕЊАР 

Мишевићи ВОДИЦЕ 350 0.1315 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мишевићи ВОДИЦЕ 350 0.2224 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мишевићи ВОДИЦЕ 350 12.5325 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мишевићи ЦРНИ КРШ 487 25.5667 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно зељиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мишевићи ЦРНИ КРШ 487 3.8212 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије заизраду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мишевићи ЦРНИ КРШ 487 126.3679 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривреднг инспектора 

ШУМА 

Мишевићи ЦРНИ КРШ 487 3.5312 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мишевићи ПОЛИЦЕ 657/1 0.5133 њива 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Мишевићи ПОЛИЦЕ 658 0.060 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Мишевићи 343.0643 

     

Негбина СУВОБОРЈЕ 1131 9.0119 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Негбина 
ПЕРИШИЦА 

ВРЕЛО 
1243 0.0492 пашњак 8 јаруга 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЈАРУГА 

Негбина 
ПЕРИШИЦА 

ВРЕЛО 
1243 0.0010 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  јаруга 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЈАРУГА 

Негбина 
ПЕРИШИЦА 

ВРЕЛО 
1244 0.0181 пашњак 8 јаруга 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредн земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЈАРУГА 

Негбина 
ПЕРИШИЦА 

ВРЕЛО 
1245 0.1527 пашњак 8 јаруга 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програм или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЈАРУГА 

Негбина ПРИСОЈЕ 1481/1 0.0299 пашњак 8 
земљиште под 
делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпивредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 
ЗГРАДЕ 

Негбина ПРИСОЈЕ 1481/1 14.9643 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ВИС 1821/4 0.0064 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 
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Негбина ВИС 1821/4 0.0000 пашњак 7 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспктора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Негбина ВИС 1821/4 0.0186 пашњак 7 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривреног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Негбина ВИС 1829 0.0200 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ВИС 1831/3 0.0160 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ВИС 1831/4 0.0120 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ВИС 1834/2 0.0320 њива 8 шума 

Правно и фактичко сање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ВОЛУЈКУША 2116/2 0.0092 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  камењар 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

тереу није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КАМЕЊАР 

Негбина ВОЛУЈКУША 2116/2 0.0003 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  камењар 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљише-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КАМЕЊАР 

Негбина РАВАН 2220 4.8997 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  камењар 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије з израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КАМЕЊАР 



122 
 

Негбина РАВАН 2223/1 79.0381 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  река 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програм или Републичког 

пољпривредног инспектора 

РЕКА 

Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2252/1 0.0475 пашњак 8 
земљиште под 
делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 
ЗГРАДЕ 

Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2252/1 2.5480 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2279 0.0403 пашњак 8 
земљиште 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 

Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2279 1.1567 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2281 0.0078 

земљиште 

под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2281 0.0500 

земљиште 

уз зграду - 
објекат 

  
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредногинспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2281 0.0000 пашњак 7 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2281 0.0452 пашњак 7 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

прогама или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 
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Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2281 0.0000 пашњак 7 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљише-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2281 0.0172 пашњак 7 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
тереу није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Негбина ПРИЈЕВОРАЦ 2281 0.2456 пашњак 7 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање с разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Негбина ВИС 237 0.5153 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно зељиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ВОЛУЈАК 2892 0.0281 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републиког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ВОЛУЈАК 2905 0.0923 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ВОЛУЈАК 2915 0.0803 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Негбина ВОЛУЈК 2921 0.0923 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Негбина 113.2460 

     

Нова Варош СУВОДО 1/1 0.0080 

змљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 
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Нова Варош СУВОДО 1/1 0.0016 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош СУВОДО 1/1 0.0000 пашњак 3 
земљиште 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 

Нова Варош СУВОДО 1/1 4.5195 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош СУВОДО 1/2 0.1230 пашњак 3 
остало вештачки 

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 ВЕТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош РАЖИШТА 106 0.0112 пашњак 3 
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 1076/1 0.0075 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектор 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош ВАРОШ 1076/2 0.0212 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за изрду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 1076/2 0.0245 пашњак 2 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисје за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1076/2 0.0000 пашњак 2 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисје за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Нова Варош ВАРОШ 1076/2 0.0022 пашњак 2 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
приог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1088/2 0.0142 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош ВАРОШ 1088/4 0.0076 

остало 
природно 

неподно 

земљиште 

  
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 115/3 0.0264 њива 2 јавни парк 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЈАВНИ ПАРК 

Нова Варош ВАРОШ 1105/4 0.0075 њива 2 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1105/6 0.0123 њива 2 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош ВАРОШ 11056 0.0040 њива 2 јавни парк 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЈАВНИ ПАРК 

Нова Варош ВАРОШ 1105/6 0.0000 њива 2 
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 

Нова Варош ВАРОШ 1105/6 0.0034 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
змљиште 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 
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Нова Варош ВАРОШ 1105/7 0.0018 њива 2 
градске злене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1106/1 0.0156 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош ВАРШ 1106/1 0.0000 воћњак 1 
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 1106/1 0.0856 воћњак 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Ваош ВАРОШ 1106/13 0.0021 воћњак 1 јавни парк 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЈАВНИ ПАРК 

Нова Варош ВАРОШ 1106/2 0.0507 воћњак 1 јавни парк 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЈАВНИ ПАРК 

Нова Варош ВАРОШ 1106/7 0.1160 њива 2 јавни парк 

Правно и фактичко стање се разликуј- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЈАВНИ ПАРК 

Нова Варош ВАРОШ 1106/8 0.0021 воћњак 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљише-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1106/9 0.0029 воћњак 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Заисник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 
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Нова Варош ВАРОШ 1107/1 0.0001 
земљиште 
под делом 

зграде 

  
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није поопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1107/1 0.0078 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правн и фактичко стање се разликују- 
на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 1107/1 0.0000 пашњак 2 
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 

Нова Варош ВАРОШ 1107/1 0.0438 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљите 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош ВАРОШ 107/1 0.0584 пашњак 2 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1107/1 0.0068 пашњак 2 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1107/1 0.000 пашњак 2 
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 1107/1 0.0137 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

ОБЈКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 1128/1 0.0200 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 
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Нова Варош ВАРОШ 1128/1 0.0034 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног испектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 1128/1 0.0118 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

прграма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 1128/1 0.0082 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену ниј пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 1128/1 0.1000 

земљиште 

уз зграду - 

објекат 

  
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 

Нова Варош ВАРОШ 1128/1 0.0024 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 1128/1 0.0010 

земљиште 

под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 ДРГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 1128/1 0.0000 пашњак 2 
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 1128/1 0.0902 пашњак 2 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош ВАРОШ 1128/1 0.0000 пашњак 2 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инпектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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Нова Варош ВАРОШ 1132/1 0.1382 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Репуличког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош ВАРОШ 1133/1 0.0505 ливада 2 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљише-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош ВАРОШ 1138/1 0.0491 пашњак 2 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се азликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1138/2 0.0010 пашњак 2 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- 

н терену није пољопривредно 

земљиште-прилог Записник комисије за 
израду програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1140/1 0.0064 њива 1 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

тереу није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Нова Варош ВАРОШ 1141/1 0.0051 њива 1 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се раликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Нова Варош ВАРОШ 1143/1 0.0159 воћњак 1 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и актичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Нова Варош ВАРОШ 1144/1 0.0013 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
земљиште од 
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 

Нова Варош ВАРОШ 1144/1 0.0364 њива 1 
земљиште уз 

зград - 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 
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Нова Варош ВАРОШ 1144/1 0.0000 њива 1 
змљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 1145/1 0.0056 

земљиште 

под 
зградом-

обектом 

  
земљиште 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 

Нова Варо ВАРОШ 1145/1 0.0074 њива 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРШ 1145/1 0.0000 њива 1 
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 1147 0.0294 њива 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1147 0.0000 њива 1 
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 1147 0.0082 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 1148 0.0452 њива 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1148 0.0000 њива 1 
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 ПО ДЕЛОМ 
ЗГРАДЕ 
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Нова Варош ВАРОШ 1148 0.0082 
земљиште 
под делом 

зграде 

  
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 

Нова Варош ВАРОШ 1152 0.0000 пашњак 2 
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 

Нова Варош ВАРОШ 1152 0.0114 пашњак 2 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1152 0.0076 пашњак 2 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1152 0.0306 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
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 

Нова Варош ВАРОШ 1155 0.0141 воћњак 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1155 0.0002 воћњак 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1155 0.0000 воћњак 1 
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 

Нова Варош ВАРОШ 1155 0.0176 
земљиште 
под делом 

зграде 

  
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 

ЗМЉИШТЕ ПОД 

ДЕЛОМ ЗГРАДЕ 
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Нова Варош ВАРОШ 1156 0.0000 њива 1 
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 ЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1156 0.0067 њива 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 1156 0.0162 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
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 

ЗЕМИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 
ЗГРАДЕ 

Нова Варош ТОЦИЛО 123 0.0364 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош ТОЦИЛО 12/1 0.0000 пашњак 3 
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 

Нова Варош ТОЦИЛО 125/ 0.0844 пашњак 3 
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 

Нова Варош ТОЦЛО 125/1 0.0028 
земљиште 
под делом 

зграде 

  
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 

Нова Варош ЦАЈОВИНА 1395 0.0111 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош ЦАЈОВИНА 1395 0.0060 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 
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Нова Варош ЦАЈОВИНА 1395 0.0000 њива 6 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспктора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ЦАЈОВИНА 1395 0.0209 њива 6 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Репбличког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош ЦАЈОВИНА 1395 0.0050 њива 6 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисијеза израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Нова Варош ТИКВА 1472/1 0.3105 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

прорама или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош ТИКВА 1472/1 1.8058 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектоа 

ШУМА 

Нова Варош ТИКВА 1472/1 0.9513 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош ТИКВА 1472/1 2.7281 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош МУКИЦА ЈАМА 158/1 .2197 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош МУКИЦА ЈАМА 158/3 0.0014 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују-

на терену није пољопривредно 

земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Нова Варош БАБИЦА БРДО 1598/1 2.5979 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за изаду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош БРЕЖÐА 1613/2 0.0044 пашњак 4 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

рограма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош ВАРОШ 1618 0.0549 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израд 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош БИЛАНАЦ 169/1 0.7941 ливада 1 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инпектора 

ШУМА 

Нова Варош БИЛАНАЦ 177/8 0.0101 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектра 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 189/10 0.0050 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљише-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 189/3 0.0104 ливада 1 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 189/9 0.0077 ливад 1 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 191/4 0.0354 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 
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Нова Варош БИЛАНАЦ 191/5 0.0012 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

прогрма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 191/6 0.0002 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 192/6 0.0056 њива  
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош БИЛАНАЦ 192/7 0.0210 њива 4 
остало вештчки 

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 

        

Нова Ваош БИЛАНАЦ 193/3 0.0854 њива 4 
остало вештачки 

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 

НЕПЛОДНОЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 193/4 0.0166 њива 4 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Нова Варош БИЛАНАЦ 194 0.0113 воћњак 2 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 195 0.0061 воћњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инпектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 196 0.0006 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно зељиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 
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Нова Варош БИЛАНАЦ 197/2 0.0682 њива 1 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 197/2 0.0007 

земљите 

под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 198/2 0.0015 њива 1 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 198/2 0.0016 њива 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 20/1 0.0923 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредногинспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 20/1 0.0000 воћњак 1 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

ољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 20/1 0.0003 воћњак 1 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или епубличког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Нова Варош ВАРОШ 20/1 0.3533 воћњак 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма ии Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 20/1 0.0081 воћњак 1 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или епубличког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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Нова Варош ВАРОШ 20/1 0.0792 воћњак 1 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпивредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош ЗЕБИНОВАЦ 20/8 0.0087 пашњак 2 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ЗЕБИНОВАЦ 20/9 0.0031 пашњак 2 
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 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0055 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичог 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0187 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисје за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0027 

земљиште 

под делом 
зграде 

  
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

тереу није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0053 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Прано и фактичко стање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0277 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.142 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 
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Нова Варош ВАРОШ 21 0.0050 
земљиште 
под делом 

зграде 

  
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 

ЗЕМЉИТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0478 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.5259 

земљиште 

уз зграду - 

објекат 

  
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0451 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредог инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0000 воћњак 1 
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.5259 воћњак 1 
земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољприредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0508 воћњак 1 
градске зелене 

површине 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпрвредног инспектора 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0000 воћњак 1 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривреног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0000 воћњак 1 
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

попривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 
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Нова Варош ВАРОШ 21 0.0000 воћњак 1 
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољприврдног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош ВАРОШ 21 0.0040 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
земљиште под 
делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републиког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 
ЗГРАДЕ 

Нова Варош БРАНОШЕВАЦ 259/2 0.0008 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за 

израдупрограма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош БРАНОШЕВАЦ 259/2 0.0140 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог аписник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош БРАНОШЕВАЦ 259/2 0.0000 пашњак 2 
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање с разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош БРАНОШЕВАЦ 273 0.0032 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош БРАНОШЕВАЦ 273 0.0025 

земљиште 

под 
згадом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нва Варош БРАНОШЕВАЦ 273 0.0000 пашњак 4 
земљиште 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 

Нова Варош БРАНОШЕВАЦ 273 0.0000 пашњак 4 
земљиште 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 

ГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Нова Варош БРАНОШЕВАЦ 273 0.0867 пашњак 4 
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 

Нова Варош БРАНОШЕВАЦ 275 0.0266 воћњак 1 
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 

Нова Варош БРАНОШЕВАЦ 275 0.0015 воћњак 1 
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 

Нова Варош ÐОЛОВИНА 3/1 0.0011 

земљиште 

под делом 
зграде 

  
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 

Нова Варош ÐОЛОВИНА 3/1 0.0001 

земљиште 

под делом 
зграде 

  
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредог инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош ÐОЛОВИНА 3/1 0.0000 ливада 4 
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредно инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош ÐОЛОВИНА 3/1 0.0000 ливада 4 
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног нспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош ÐОЛОВИНА 3/1 0.0000 ливада 4 
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инпектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош ÐОЛОВИНА 3/1 0.0006 
земљиште 
под делом 

зграде 

  
земљиште под 
делом зграде 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или 
Републичкогпољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 
ЗГРАДЕ 
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Нова Варош ÐОЛОВИНА 3/2 0.1510 ливада 4 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма ли Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош ÐОЛОВИНА 3/3 0.0519 пашњак 3 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољоривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош МУКИЦА ЈАМА 318 0.0602 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

теену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош БАРЕ 397/3 0.0066 ливада 2 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопрвредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош БАРЕ 402/4 0.0500 

земљиште 

уз зграду - 

објекат 

  
земљиште уз зграду 

- бјекат 

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 

Нова Варош БАРЕ 402/4 0.0443 ливада 1 
земљите 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 

Нова Варош БАРЕ 415/1 0.0581 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БАРЕ 416/1 0.1363 ливада 4 
остало вештачки 

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 ВЕШТАЧИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош БАРЕ 416/2 0.1275 ливада 4 
остало вештачки 

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 
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Нова Варош БАРЕ 419 0.0363 пашњак 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош БАРЕ 420 0.1491 пашњак 3 
остало вештачки 

створено неплодно 

земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије а израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

        

Нова Варош БАРЕ 422/1 0.0001 

земљиште 

под делом 
зграде 

  
земљиште под 

делом зграде 

Правно и фактичко сање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош БАРЕ 422/1 0.0106 ливада 4 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и фактичко сање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош БАРЕ 422/1 0.0010 ливада 4 
земљиште под 

делом зграде 

Павно и фактичко стање се разликују- 

на терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош БАРЕ 422/1 0.0000 ливада 4 
земљиште под 

делом зграде 

Правно и актичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Нова Варош БАРЕ 422/1 0.0501 ливада 4 
земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и актичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Нова Варош БАРЕ 424/1 0.0010 ливада 5 
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 

Нова Варош ЦАЈОВИНА 424/3 0.0437 ливада 5 
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 
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Нова Варош ЦАЈОВИНА 424/6 0.0105 ливада 5 
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 

Нова Варош ЦАЈОВИНА 428/1 0.3217 њива 6 
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 ОБЈЕАТ 

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
43/1 0.1119 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  
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 

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
436/1 0.0000 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  
земљиште уз зграду 

- објекат 

Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
436/1 0.0000 

остало 
природно 

неплодно 

земљише 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
436/1 0.0166 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  
земљиште 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 

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
436/1 0.0500 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 

  
земљиште уз зграду 

- објекат 

Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
436/1 0.0069 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште под 

зградом-објектом 

Ни правно ни фактички није 

пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
436/3 0.0280 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
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 
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Нова Варош БИЛАНАЦ 449 0.0278 ливада 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош БИЛАНАЦ 455/2 0.1400 њива 4 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 457/21 0.0526 ливада 4 
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 457/21 0.3781 ливада 4 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 458/4 0.0203 ливада 4 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
462/4 0.0445 њива 3 

остало вештачки 
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 

        

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
463/1 1.6642 ливада 4 

остало вештачки 

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 

        

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
463/2 0.4851 пашњак 2 

остало вештачки 

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 

        

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
463/4 0.0360 пашњак 2 

остало вештачки 
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 
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Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
463/5 0.0410 ливада 4 

остало вештачки 

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 

        

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
463/6 0.0002 

земљиште 
под делом 

зграде 

  
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 

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
463/6 0.0000 пашњак 2 

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 

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
463/6 0.0423 пашњак 2 

остало вештачки 
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 

        

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
463/8 0.0145 ливада 4 

остало вештачки 

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 

        

Нова Варош РАЖИШТА 48 0.0007 пашњак 3 
земљиште 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 

Нова Варош РАЖИШТА 48 0.0171 пашњак 3 
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 

Нова Варош 
МАГИСТРАЛНИ 

ПУТ 
485/3 0.0100 њива 2 

остало вештачки 
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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 499 0.0775 ливада 3 
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 
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Нова Варош БИЛАНАЦ 500/1 0.0593 воћњак 2 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 500/1 0.0004 воћњак 2 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 500/1 0.0362 воћњак 2 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 500/11 0.0003 
земљиште 
под делом 

зграде 

  
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 500/11 0.0092 воћњак 2 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 500/8 0.0267 воћњак 2 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 501/1 0.0235 ливада 4 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 501/1 0.0035 ливада 4 
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 501/1 0.0000 ливада 4 
земљиште 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 
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Нова Варош БИЛАНАЦ 501/1 0.0000 ливада 4 
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 501/1 0.0074 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 501/1 0.0036 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 501/3 0.0076 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 501/3 0.0136 ливада 4 
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 501/4 0.0104 ливада 4 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 506/1 0.0012 њива 3 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 506/1 0.0000 њива 3 
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 506/1 0.0393 њива 3 
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 
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Нова Варош БИЛАНАЦ 506/1 0.0004 њива 2 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 506/1 0.0000 њива 2 
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 506/1 0.0139 њива 2 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 506/1 0.0001 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 506/1 0.0024 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 507/2 0.0085 

земљиште 

под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 507/2 0.0000 ливада 3 
земљиште 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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 507/2 0.0165 ливада 3 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 519/6 0.1478 ливада 4 
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 
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Нова Варош БИЛАНАЦ 519/6 0.0000 ливада 4 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 519/6 0.0018 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
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 

Нова Варош ВАРОШ 6/1 0.4335 воћњак 1 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош ВАРОШ 6/2 0.0882 пашњак 3 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош ДИШОВИНА 628/1 0.0138 воћњак 1 
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 

Нова Варош ДИШОВИНА 628/1 0.0033 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
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 

Нова Варош РАШИДОВИНА 651 0.8574 пашњак 4 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Нова Варош РАШИДОВИНА 652/1 0.1699 пашњак 3 
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 

Нова Варош РАШИДОВИНА 652/1 0.0112 пашњак 3 
остало вештачки 

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 
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Нова Варош РАШИДОВИНА 653/1 0.0117 пашњак 3 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош РАШИДОВИНА 653/1 0.0408 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош ВАРОШ 671/1 0.0000 њива 2 
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 671/1 0.0062 њива 2 
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 

Нова Варош ВАРОШ 671/1 0.0094 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Нова Варош ВАРОШ 724 0.1092 ливада 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош ВАРОШ 726 0.0023 
земљиште 
под делом 

зграде 

  
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 

Нова Варош ВАРОШ 726 0.1697 воћњак 2 
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 

Нова Варош ВАРОШ 726 0.0000 воћњак 2 
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 
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Нова Варош ВАРОШ 728 0.1514 ливада 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Нова Варош БИЛАНАЦ 777/2 0.0033 њива 1 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош БИЛАНАЦ 777/2 0.0000 њива 1 
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 777/2 0.0008 

земљиште 

под делом 
зграде 

  
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 

Нова Варош БИЛАНАЦ 777/7 0.0004 њива 1 
остало вештачки 

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 

        

Нова Варош ВАРОШ 804/3 0.0345 њива 1 
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 

Нова Варош ВАРОШ 804/3 0.0000 њива 1 
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 

Нова Варош ВАРОШ 804/3 0.0011 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
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 

Нова Варош ВАРОШ 882/6 0.0014 њива 1 
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 
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Нова Варош ВАРОШ 882/6 0.0000 њива 1 
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 

Нова Варош ВАРОШ 882/6 0.0009 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
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 

Нова Варош ВАРОШ 882/6 0.0000 

земљиште 

под делом 

зграде 

  
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 

Укупно Нова Варош 24.9641 

     

Ојковица ДОЊИ ДОЛОВИ 1 0.0167 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ојковица ДОЊИ ДОЛОВИ 1 0.0830 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ојковица БРÐАНИ 1771 0.0004 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Ојковица БРÐАНИ 1771 0.0012 ливада 7 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Ојковица БРÐАНИ 1772 0.0029 ливада 7 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Ојковица БРÐАНИ 1897 0.0123 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Ојковица БРÐАНИ 1905 0.0525 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ојковица ГОРЊИ ДОЛОВИ 1910/2 0.0773 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ојковица ГОРЊИ ДОЛОВИ 1930 0.0594 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ојковица ГОРЊИ ДОЛОВИ 2257 0.1042 њива 8   Остало ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

Ојковица ГОРЊИ ДОЛОВИ 2327 0.0144 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ојковица БРДАЊ 2391 0.0135 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ојковица ГОРЊИ ДОЛОВИ 454 0.0172 пашњак 8 
земљиште 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 

Ојковица ГОРЊИ ДОЛОВИ 454 0.0488 пашњак 8 
земљиште 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 

Укупно Ојковица 0.5038 

     

Радијевићи ШИПОВИК 1075/2 0.3205 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 
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Радијевићи ШИПОВИК 1080/2 0.0106 њива 5 
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 

Радијевићи ШИПОВИК 1092 0.0765 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШИПОВИК 1092 0.0853 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  камп 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КАМП 

Радијевићи ШИПОВИК 1102/2 0.0601 њива 5 камп 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КАМП 

Радијевићи ШИПОВИК 1102/2 0.0068 њива 5 
остало вештачки 

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 

        

Радијевићи ШИПОВИК 1102/2 0.0105 њива 5 
остало вештачки 

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 

        

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1108/1 0.4051 њива 5 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1108/1 0.0661 њива 5 
остало вештачки 

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 

        

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1108/2 0.1264 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 
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Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1111/2 0.3334 њива 6 камп 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КАМП 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1111/2 0.1232 њива 6 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1111/4 0.0532 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Радијевићи ШИПОВИК 1117/2 0.1784 њива 5 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШИПОВИК 1117/2 0.1617 њива 6 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1131 0.8998 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1134 0.0853 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1135 0.1379 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1138 0.2052 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 
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Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 1139 0.1705 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 1202/1 17.9178 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 1202/1 4.8994 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 1202/1 0.4792 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 1202/1 1.3183 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 1202/1 13.4806 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 1202/1 49.3000 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 1202/2 90.5370 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШАПОЊСКИ ВРХ 1202/3 1.0798 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 
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Радијевићи ЖВАЛЕ 1345 1.2626 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ЖВАЛЕ 1352 0.3329 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ЖВАЛЕ 1357 0.4052 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ВАГАН 1369/3 8.6196 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ВАГАН 1370/3 0.3385 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ВАГАН 1373/2 0.6017 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи ВАГАН 1373/2 1.1976 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ЛУКЕ 323 0.4234 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи КРШ 402/2 0.0439 пашњак 4 
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 
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Радијевићи КРШ 402/2 0.0081 пашњак 4 
земљиште 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 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 818/2 0.3382 ливада 7 камп 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КАМП 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 821/2 0.1350 њива 7 камп 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КАМП 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 821/2 0.0460 њива 7 
остало вештачки 

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 

        

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 859/2 0.0086 ливада 4 
остало вештачки 

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 

        

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 859/2 0.0042 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 859/2 0.0101 ливада 4 
остало вештачки 

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 

        

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 859/2 0.0055 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 861/2 0.0141 ливада 4 
остало вештачки 

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 
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Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 861/2 0.0295 ливада 4 
остало вештачки 

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 

        

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 861/2 0.1206 ливада 4 камп 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КАМП 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 861/2 0.0286 ливада 4 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 865/2 0.1290 ливада 4 камп 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КАМП 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 865/2 0.0217 ливада 4 
остало вештачки 

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 

        

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 865/2 0.2979 ливада 4 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 865/2 0.0135 ливада 4 
остало вештачки 

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 

        

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 866/2 0.1241 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 866/2 0.2167 ливада 5 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 
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Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 866/2 0.0342 ливада 5 
земљиште 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 

Радијевићи ШИРОКЕ СТЕНЕ 867/2 0.0831 њива 5 вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Укупно Радијевићи 197.4227 

     

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1009/2 0.0452 ливада 1 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња МРАМОР 1011/1 0.1662 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња КРШЕВИ 1024 5.6782 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња КРШЕВИ 1035 7.7303 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња КРШЕВИ 1035 0.1000 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња ЗАПОЉЕ 111 0.5561 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња МАНДИЦИ 1176/1 0.0000 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 
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Радоиња МАНДИЦИ 1176/1 0.0001 њива 4 
земљиште 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 

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1266/2 0.1236 ливада 2 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1266/3 0.0409 ливада 2 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1266/3 0.0078 ливада 2 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1267/1 0.0240 пашњак 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1267/1 0.1037 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1267/2 0.0219 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1270/1 0.0817 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1270/2 0.0325 ливада 3 
остало вештачки 

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 
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Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1271/1 0.1070 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1271/2 0.0764 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1272/1 0.1973 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1272/2 0.0100 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1273/1 0.7317 њива 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1273/2 0.0846 њива 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1275/2 0.5109 ливада 1 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1276/2 0.2498 ливада 1 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1279/2 0.1617 њива 3 
остало вештачки 

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 
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Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1280/1 0.3829 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1281 0.0035 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1281 0.0586 воћњак 2 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1281 0.0000 воћњак 2 
земљиште 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 

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1282 0.7672 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1283/2 0.1791 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1284/2 0.1268 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА КРШ 1285/2 0.0611 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња СУБОТИЦА ПОЉЕ 1322/2 0.0906 ливада 3 
остало вештачки 

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 
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Радоиња СУБОТИЦА КРШ 1325/2 0.0695 њива 3 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња ЛАПЦЕВИЦИ 1680/2 0.0111 ливада 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња САЛКОВИНА 1749 7.5912 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња САЛКОВИНА 1749 6.9144 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња САЛКОВИНА 1761 0.0007 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња САЛКОВИНА 1785 0.0007 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња САЛКОВИНА 1792 0.0009 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња МАНДИЦИ 1841 0.0006 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња МАНДИЦИ 1841 0.0002 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Радоиња ЉУТИ БРЕГ 1894/1 0.0162 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња ЉУТИ БРЕГ 1894/1 0.0141 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња СТРАНА 1962 0.0009 пашњак 1 
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 

Радоиња СТРАНА 1962 0.0079 пашњак 1 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Радоиња СТРАНЕ 1963 0.4702 њива 4 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња ОСОЈЕ 2099 0.0124 ливада 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња ПОЉЕ 2301 0.0000 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
остало вештачки 

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 

        

Радоиња ПОЉЕ 2301 0.0000 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
остало вештачки 

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 

        

Радоиња ПОЉЕ 2301 0.0014 ливада 2 
остало вештачки 

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 
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Радоиња ПОЉЕ 2329 0.0000 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
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 

Радоиња ПОЉЕ 2329 0.0000 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
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 

Радоиња ПОЉЕ 2329 0.0001 воћњак 2 
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 

Радоиња ПОЉЕ 2329 0.0000 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
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 

Радоиња ПОЉЕ 2329 0.0000 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
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 

Радоиња ПОЉЕ 2329 0.0001 

земљиште 

уз зграду - 
објекат 

  
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 

Радоиња ПОЉЕ 2339 0.0000 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Радоиња ПОЉЕ 2339 0.0001 ливада 2 
земљиште 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 

Радоиња СУВО ПОЉЕ 2770 0.0030 пашњак 2 
земљиште 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 
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Радоиња РАВНИ ГАЈ 2848 0.0254 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња КОЗОМОР 3351 0.0000 пашњак 4 
земљиште 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 

Радоиња КОЗОМОР 3351 0.7230 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња КОЗОМОР 3351 0.0026 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Радоиња ЦОЛОВИНА 3464/2 0.0227 пашњак 1 
земљиште 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 

Радоиња ЦОЛОВИНА 565 0.1395 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња ЦОЛОВИНА 570 0.0638 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња ГРОБЉАНИЦА 621/2 0.0180 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња ГРОБЉАНИЦА 622/2 0.0207 пашњак 5 
земљиште 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 
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Радоиња ГРОБЉАНИЦА 622/2 0.0709 пашњак 5 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Радоиња БЈЕЛИН 623 0.2140 пашњак 2 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Радоиња БЈЕЛИН 625 0.1440 пашњак 2 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња БЈЕЛИН 629 0.2075 воћњак 1 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Радоиња ЦОЛОВИНА 744 0.5971 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња ЦОЛОВИНА 744 0.0000 пашњак 4 
земљиште 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 

Радоиња ЦОЛОВИНА 744 0.0054 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Радоиња ЦОЛОВИНА 744 0.0650 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња ЦОЛОВИНА 744 0.0000 пашњак 5 
земљиште 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 
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Радоиња БЈЕЛИН 830/3 0.0135 пашњак 1 
земљиште 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 

Радоиња БЈЕЛИН 868/3 0.0000 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није 
пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Радоиња БЈЕЛИН 868/3 0.0028 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
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 

Радоиња БЈЕЛИН 868/3 0.0036 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није 
пољопривредно земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Радоиња БЈЕЛИН 873/1 0.0571 пашњак 1 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Радоиња БЈЕЛИН 879/5 0.0728 њива 1 
остало вештачки 

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 

        

Радоиња БЈЕЛИН 902/2 0.0000 пашњак 1 
земљиште 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 

Радоиња БЈЕЛИН 902/2 0.0015 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Радоиња ЗАПОЉЕ 91 0.0000 ливада 5 
земљиште 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 
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Радоиња ЗАПОЉЕ 91 0.0070 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Радоиња СУБОТИЦА КРШ 956 0.1818 гробље   гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Радоиња СУБОТИЦА КРШ 956 0.0120 пашњак 1 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Радоиња СУБОТИЦА КРШ 970 0.0030 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Радоиња 36.3018 

     

Рутоши РЕБЕЉ 2187 0.3909 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ПРИСОЈЕ 2188 0.6669 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ПРИСОЈЕ 2188 1.1592 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ПРИСОЈЕ 2188 2.2205 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ПРИСОЈЕ 2188 0.5384 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Рутоши БАРЕ 3026 0.1001 њива 3 
остало вештачки 

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 

        

Рутоши ОМАР 3404 0.0619 ливада 3 
остало вештачки 

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 

        

Рутоши МЕÐА ГЛАВА 3892 1.7310 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши МЕÐА ГЛАВА 3892 1.2190 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши МЕÐА ГЛАВА 3892 1.3406 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши МЕÐА ГЛАВА 3892 1.9035 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ЈАСТРЕБИЦЕ 404 2.3062 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ЈАСТРЕБИЦЕ 404 4.3021 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ЈАСТРЕБИЦЕ 409 0.5200 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 



172 
 

Рутоши КУЛА 4143 0.0170 пашњак 3 
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 

Рутоши КУЛА 4143 1.4161 пашњак 3 
остало вештачки 

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 

        

Рутоши КУЛА 4143 0.0628 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ГЛАВОЊЕ 4774 1.5538 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ВРАЖДОВИНА 5422 0.7485 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши РАВНОВИ 5518 0.0000 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши РАВНОВИ 5518 0.0009 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши МРШИНЕ 5570 0.0012 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ЈАСИКЕ 5571 0.0009 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Рутоши БЛАТИНА 5638 0.1292 пашњак 2 
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 

Рутоши БЛАТИНА 5638 0.0083 пашњак 2 
земљиште 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 

Рутоши БЛАТИНА 5640 0.0035 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Рутоши БЛАТИНА 5640 0.0000 пашњак 2 
земљиште 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 

Рутоши БЛАТИНА 5640 0.2823 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши БЛАТИНА 5640 0.2157 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ПОД КИТОЊОМ 5808 0.6344 пашњак 7 камењар 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КАМЕЊАР 

Рутоши КИТОЊА 5832 14.4077 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши КИТОЊА 5833 0.0012 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 
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Рутоши КИТОЊА 5833 0.0024 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Рутоши КИТОЊА 5833 0.0000 пашњак 4 
земљиште 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 

Рутоши КИТОЊА 5833 0.4500 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши КИТОЊА 5834 0.6540 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  камењар 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КАМЕЊАР 

Рутоши КИТОЊА 5994/2 0.0079 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши ПАРНИЦЕ 6014/1 0.6219 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рутоши КИТОЊА 6022 0.5530 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Рутоши 40.2330 

     

Сеништа РАСНИЦА 102 0.1343 пашњак 7 
остало вештачки 

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 

        

Сеништа ПОЉЕ 1199 0.0723 пашњак 8 
остало вештачки 

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 
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Сеништа ПОЉЕ 1293/1 0.0073 пашњак 7 
остало вештачки 

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 

        

Сеништа ПОЉЕ 1293/1 0.0065 пашњак 7 
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 

Сеништа ПОЉЕ 1293/2 0.0297 пашњак 7 
остало вештачки 

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 

        

Сеништа ПОЉЕ 1293/3 0.0088 пашњак 7 
остало вештачки 

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 

        

Сеништа ПОЉЕ 1384/1 0.0118 пашњак 8 
остало вештачки 

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 

        

Сеништа ПОЉЕ 1384/3 0.0583 пашњак 8 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Сеништа ПОЉЕ 1473 0.0864 пашњак 8 
остало вештачки 

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 

        

Сеништа КЛАК 1898 2.9880 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Сеништа РИКАВАЦ 2287/1 0.0000 шума 8 
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 
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Сеништа РИКАВАЦ 2287/1 20.8546 шума 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Сеништа РИКАВАЦ 2287/1 0.0000 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
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 

Сеништа РИКАВАЦ 2287/1 30.9199 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Сеништа РИКАВАЦ 2287/1 0.0006 

земљиште 

под делом 
зграде 

  
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 

Сеништа РИКАВАЦ 2287/2 2.2157 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Сеништа МУТАВYИЦИ 2408 0.0036 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Сеништа РИКАВАЦ 2423 0.0011 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Сеништа РИКАВАЦ 2423 0.0038 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Сеништа РИКАВАЦ 2429 0.0021 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Сеништа РИКАВАЦ 2429 0.0899 пашњак 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Сеништа РИКАВАЦ 2456 0.6291 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Сеништа ОМАР 305/2 0.0260 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Сеништа ОМАР 353/2 0.0110 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  
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 

Сеништа ОМАР 353/2 0.0017 

земљиште 
под 

зградом-

објектом 

  
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 

Сеништа ОМАР 695 0.0320 пашњак 8 
остало вештачки 

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 

        

Сеништа ОМАР 696/3 0.0171 пашњак 8 
остало вештачки 

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 

        
Укупно Сеништа 58.2116 

     

Тиква ОСОЈЕ 123 0.0657 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ОСОЈЕ 124 0.0332 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Тиква ОСОЈЕ 125 0.0449 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ОСОЈЕ 126 0.0205 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ОСОЈЕ 128 0.0953 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ОСОЈЕ 129 0.1094 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ОСОЈЕ 129 0.1916 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ОСОЈЕ 130 0.2061 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ОСОЈЕ 132 0.1188 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ОСОЈЕ 133 0.3108 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ОСОЈЕ 135 0.0894 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Тиква ВЕЛИКО БРДО 136 0.9251 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ВЕЛИКО БРДО 136 8.3109 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ВЕЛИКО БРДО 136 20.5026 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ТИКВА 140 9.2500 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ТИКВА 144/2 1.9480 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ТИКВА 144/2 20.2794 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ТИКВА 144/3 0.1403 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ТИКВА 144/3 2.1293 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ТИКВА 151 11.1561 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Тиква ВЕЛИКО БРДО 155 0.5415 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ТИКВА 163 0.0938 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ВУЦИЈА 216 0.1321 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ВУЦИЈА 217 1.8646 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква РИПЕ 218 1.7177 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква РИПЕ 219 0.9991 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква РИПЕ 220 1.1660 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква РИПЕ 223 1.7560 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква РИПЕ 224 0.0462 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Тиква РИПЕ 225 0.3751 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква РИПЕ 227 2.0202 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква РИПЕ 228 0.9306 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква МУРТЕЗАНОВИНА 267 0.3841 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ГАКОВАЦ 33 0.1637 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква БАНОВАЦ 34 0.0686 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква 
ШАПОЊСКИ 

ШАНАЦ 
354/1 0.8806 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква БАНОВАЦ 37 0.0624 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ТОПАЛОВИНА 384/2 0.4000 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Тиква РИПЕ 398 0.0113 пашњак 3 
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 

Тиква РИПЕ 398 0.1917 пашњак 3 
остало вештачки 

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 

        

Тиква РИПЕ 399 0.0290 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 

        

Тиква РИПЕ 400 0.1825 пашњак 3 
остало вештачки 

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 

        

Тиква КОЦЕЉ 417 2.1568 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква КОЦЕЉ 420 0.2785 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква КОЦЕЉ 421 0.1207 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква КОЦЕЉ 422 0.0643 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква КОЦЕЉ 423 0.0712 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Тиква КОЦЕЉ 424 0.3965 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква КОЦЕЉ 433/3 0.0895 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква КОЦЕЉ 434 0.0660 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква КОЦЕЉ 435 0.3904 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква КОЦЕЉ 436 0.1159 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква КОЦЕЉ 437 0.1590 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква КОЦЕЉ 439 1.7745 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ДОЛОВИ 456 6.9248 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ГАКОВАЦ 46 4.4774 ливада 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Тиква ГАКОВАЦ 48 0.4703 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква 
ТОДОРОВИЦА 

БРДО 
538/1 0.3435 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква 
ТОДОРОВИЦА 

БРДО 
538/2 0.0392 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква 
ТОДОРОВИЦА 

БРДО 
539 0.3122 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква ДОЛОВИ 541 7.0940 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Тиква МУКИЦА ЈАМА 579 0.0230 ливада 7 
земљиште 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 

Тиква ТИКВА 718 0.0519 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Тиква 115.3638 

     

Трудово ДОЊЕ ТРУДОВО 1788/1 10.7072 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  вештацко језеро 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО 

Трудово ГОРЊЕ ТРУДОВО 304 0.0962 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  
остало вештачки 

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 
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Трудово ГОРЊЕ ТРУДОВО 491 0.0646 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Трудово ГОРЊЕ ТРУДОВО 85 0.1615 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  
земљиште 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 

Трудово ГОРЊЕ ТРУДОВО 923 65.1352 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Трудово 76.1647 

     

Челице ЦКАЊЕ 1057 0.0122 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице ЦКАЊЕ 1072 0.0011 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице ЦКАЊЕ 1084 0.0026 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице ЦКАЊЕ 1123 8.0797 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице ЦКАЊЕ 1123 2.8848 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  голет 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГОЛЕТ 

Челице БАЊИЦА 354/2 0.0332 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Челице БАЊИЦА 357/2 0.0058 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Челице БАЊИЦА 357/2 0.0000 пашњак 5 
земљиште 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 

Челице БАЊИЦА 357/2 0.4494 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице БАЊИЦА 360 0.1184 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице ЦРНА СТЕНА 417 1.0979 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  голет 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ГОЛЕТ 

Челице ЦРНА СТЕНА 430/1 0.3126 њива 6 депонија смећа 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ДЕПОНИЈА СМЕЋА 

Челице ЦРНА СТЕНА 430/3 0.6828 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  депонија смећа 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ДЕПОНИЈА СМЕЋА 

Челице ЦКАЊЕ 438/2 0.0430 пашњак 3 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Челице ЦКАЊЕ 441 0.0215 воћњак 2 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 
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Челице ЦКАЊЕ 444/3 0.6130 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Челице ЦКАЊЕ 444/3 0.0099 

земљиште 

уз зграду - 

објекат 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Челице ЦКАЊЕ 444/4 0.5341 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Челице ДОЛОВИ 750 0.0006 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице ДОЛОВИ 750 0.0005 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице ДОЛОВИ 750 0.0004 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице ДОЛОВИ 750 0.0006 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице ДОЛОВИ 750 0.0006 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Челице ДОЛОВИ 750 0.0004 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Челице ОШТРИК 89 4.8685 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Челице ОШТРИК 91 22.1344 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Челице КРШЕВИ 941/3 0.0075 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Челице 41.9155 

     

Штитково РУДИНЕ 1055 0.0070 пашњак 4 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Штитково РУДНИК 1056 0.0043 пашњак 4 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Штитково РУДИНЕ 1057 0.0047 пашњак 4 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Штитково РУДИНЕ 1058 0.0046 пашњак 4 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Штитково ЛАЗОВИ 1120 0.0001 пашњак 4 
земљиште 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 

Штитково ЛАЗОВИ 1120 0.0415 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Штитково ЛАЗОВИ 1120 0.0041 

земљиште 

под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 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 

Штитково ЈОШЈЕ 1457 0.9839 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Штитково ЈОШЈЕ 1458/2 0.1795 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Штитково КАМАЉАК 1606 0.0059 пашњак 6 
земљиште 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 

Штитково КАМАЉАК 1606 0.0181 пашњак 6 
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 

Штитково КАМАЉАК 1606 0.0046 

земљиште 

под 

зградом-

објектом 

  
земљиште 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 

Штитково ПАЛЕЖ 1751 0.0992 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Штитково БУРСАЦ 275 24.9042 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Штитково БУРСАЦ 275 74.8086 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Штитково РУЦИШТА 328 0.0156 пашњак 3 
остало вештачки 

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 

        

Штитково РУЦИШТА 328 0.7211 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Штитково ДУГЕ ШУМЕ 60 3.4449 

остало 
природно 

неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Штитково ПАЉЕВИНЕ 62 1.3575 пашњак 4 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Штитково ПЛАНДИШТА 73 6.1523 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Штитково СУНДЕВИН ВРХ 823 1.4956 пашњак 6 крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Штитково СУНДЕВИН ВРХ 823 0.0000 пашњак 6 
земљиште 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 

Штитково СУНДЕВИН ВРХ 823 2.5458 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Штитково СУНДЕВИН ВРХ 823 0.0057 

земљиште 

под 
зградом-

објектом 

  
земљиште 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 



191 
 

Штитково СУНДЕВИН ВРХ 825 2.3123 

остало 

природно 

неплодно 
земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 

пољпривредног инспектора 

КРШ 

Штитково СУНДЕВИН ВРХ 829 0.2469 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  крш 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

КРШ 

Штитково ВРТАЦЕ 841 0.1008 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Штитково ВРТАЦЕ 842 0.1857 

остало 

природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-

прилог Записник комисије за израду 

програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Штитково 119.6545 

     
Укупно ЈЛС 2,328.3674 

      

 

 

 

 

 

Табела 6. Величине јавних надметања  

 

 

  

Ред.број Величина (ха) Број јавних надметања 

1 до 5 250 

2 од 5 до 20 63 

3 од 20 до 100 17 

4 преко 100 0 

Укупно 
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Табела 7. 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 

(ха) 

Број јавних 

надметања 

Трудово 104.6146 0.0000 0.0000 28.4499 28.4499 28.4499 28.4499 1 

Акмачићи 9.3635 3.1073 0.0000 0.4253 0.2002 0.2251 0.2127 2 

Амзићи 6.1992 0.0000 0.0000 1.4308 0.1207 0.5168 0.1789 5 

Бистрица 119.8312 1.5165 0.0000 77.2507 0.0012 74.6984 2.8611 16 

Божетићи 313.0264 41.0340 0.0000 173.7801 0.0067 19.3322 2.4826 33 

Брдо 34.5869 7.2775 0.0000 0.9705 0.0252 0.6802 0.1386 4 

Буковик 499.1994 152.0796 0.0000 118.4736 0.0784 36.6784 5.3852 7 

Вилови 13.6466 0.0000 0.0000 1.2329 0.0520 0.5251 0.1541 4 

Вранеша 195.9626 84.5639 0.0000 0.1593 0.0010 0.1437 0.0177 8 

Горње Трудово 76.7538 0.0000 0.0000 45.9540 0.1123 31.4748 2.1883 9 

Дебеља 36.2378 0.0000 0.0000 7.6037 0.1110 4.9584 0.9505 4 

Дражевићи 14.1070 0.0000 0.0000 2.3005 0.0728 1.2226 0.3834 3 

Дрмановићи 94.2790 61.4344 0.0000 11.9226 0.0328 10.2243 1.1923 6 

Комарани 192.4593 92.7893 0.0000 4.9091 0.0275 1.7784 0.4091 7 

Љепојевићи 347.2812 35.2914 0.0000 307.3891 0.0354 35.6945 7.3188 24 

Нова Варош 34.1556 2.1493 0.0000 7.0422 0.0386 5.3165 0.5030 6 

Радијевићи 251.4066 0.7786 0.0000 53.2053 0.0079 39.1941 3.1297 8 

Радоиња 53.7032 0.9336 0.0000 16.4678 0.0001 11.3425 0.2111 55 

Рутоши 63.2591 0.0000 0.0000 23.0261 0.0010 6.6302 0.7940 16 

Тиква 127.3596 9.5373 0.0000 2.4585 0.1118 0.7995 0.4098 6 

Тисовица 29.2382 0.0000 0.0000 29.2382 1.2939 14.0972 7.3096 4 

Челице 42.4326 0.0000 0.0000 0.5171 0.0013 0.4989 0.0739 5 

Штитково 269.2790 0.0000 0.0000 149.6245 0.0527 40.2660 3.5625 19 

Мишевићи 406.4998 0.0000 0.0000 63.4355 0.0726 17.8333 2.4398 10 

Бела Река 32.5389 0.0000 0.0000 30.7562 0.0440 27.1116 4.3937 6 

Бурађа 8.4648 0.0000 0.0000 4.4026 0.0120 2.2501 0.3387 8 

Драглица 625.8272 0.0000 0.0000 195.7208 0.0360 37.2018 2.9655 30 

Јасеново 9.1712 0.0000 0.0000 4.5531 0.0431 1.5898 0.5691 6 

Кућани 1.0649 0.0000 0.0000 0.3505 0.0188 0.3317 0.1168 2 

Негбина 117.3491 1.6292 0.0000 2.4739 0.0056 1.0509 0.1903 7 

Ојковица 0.7457 0.0000 0.0000 0.2419 0.2419 0.2419 0.2419 1 

Сеништа 77.1573 18.9228 0.0000 0.0229 0.0004 0.0107 0.0021 8 

Укупно: 4,207.2013 513.0447 0.0000 1,365.7892 
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         Закуп по основу гајења животиња: 0.0000 

     

         Закуп по основу власништва инфраструктуре: 0.0000 

     

         Бесплатно коришћење 0.0000 

     



 

 

         Разлика у заокруживању 0.0000 

       
 

 

 

 

 

Овај Програм објавити у  “Службеном листу општине Нова Варош ”. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-35/13-1/2022-02  од 09.05.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

                                                                                                                                            

                                                                                                       
************************************************************************************************************************************* 

 

Прилог 1 
 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској 

ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20), члана 29. став 2. Правилника о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске 

ефикасности („Службени гласник РС ,ˮ број 12/22), Решења о  финансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који 
спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине, број 401-00-4/2022-01 од 25.02.2022. године, донетим од стране Управе за финансирање и 

подстицање енергетске ефикасности, којим су општини додељена средства у износу од 3.200.000,00динара, а на основу чега ће 250.000,00динара определити 

Општина Нова Варош, а  250.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности  за суфинансирање мера енергетске ефикасности из 
овог правнлника, и члана 40. Статута општине Нова Варош ( „Службени лист Oпштине Нова Варош“, број 4/2019 и  4/2020), Одлуке о буџету општине Нова 

Варош за 2022.годину број 06-186/2/2021-02   од 23.12.2021.године,  Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној дана  09.05.2022.године, донела 

је 
 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 

СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  

ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Правилником о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи ,  термостатских  вентила и делитеља топлоте (у даљем тексту Правилник) уређује се: циљ спровођења 

енергетске санације; радови, опрема и извештаји које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; 

учесници, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; начин и услови 
пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за 

селекцију грађана (домаћинстава); праћење реализације и извештавање.   

 

 

Члан 2. 

 

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа, станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном 

сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Општине Нова Варош. 

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве 

производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су 
домаћинства на територији Општине Нова Варош. 

 

Финансијска средства 

 

Члан 3. 

 

Средстава за суфинансирање Програма енергетске санације, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива за доделу 
средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне 

самоуправе као и градске општине, ЈП 1/22, објављеним од стране Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, 

опредељују се Одлуком о буџету Општине. 
 

Члан 4. 

 

Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог Правилника додељују се на основу јавног позива за домаћинстава у 

највишем износу  до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при чему је максимални износ 

одобрених средстава по појединачној пријави дефинисан у члану 6.  



 

 

 

Члан 5. 

 

Одлуку о додели средстава грађанима доноси Општинско веће Општине Нова Варош на предлог Комисије за реализацију 

енергетске санације. 

 

Члан 6. 

 

 Реализоваће се следеће мере енергетске ефикасности: 

 

1) набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и 

израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације 
за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну 

енергију, а  максимално до 6 kW. 

 

Укупан износ средства подстицаја која се додељују за ову меру, представљаће мањи износ од: 

- 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално  420.000 динара са ПДВ-ом, и; 
- износа који се добија множењем снаге у kW соларних панела из достављене профактуре, са  износом од 70.000 динара 

са ПДВ-ом 

  
 Укупан износ средстава подстицаја за ову меру енергетске ефикасности износи 420.000,00 динара 

 

2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем: 

 

(1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, 

Удео средства подстицаја износи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално 15.000,00 
динара са ПДВ-ом по циркулационој пумпи. 

 

(2) опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове, 

Удео средства подстицаја износи 50% од износа предрачуна за радове и опрему са ПДВ-ом, а максимално: 

- 15.000,00 динара са ПДВ-ом по калориметару 
- 1.000,00 динара са ПДВ-ом по делитељу топлоте 

- 1.500,00 динара са ПДВ-ом по термостатском вентилу. 

 

 Укупан износ средстава подстицаја за ову меру енергетске ефикасности износи 80.000,00 динара. 

 

 Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог члана. 

 Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним позивом за привредне субјекте. 

 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни позив за домаћинства и стамбене заједнице  дати су у члану 26. овог Правилника 

 

Прихватљиви трошкови 

 

Члан 7. 

 

 Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са урачунатим ПДВ-ом. 

 

 

Члан 8. 

 

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену 

поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.  

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Општине Нова Варош су: 

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови 

2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, 

трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл. 

3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене) 

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које  подносилац захтева сам 

извршава  

5) Други трошкове који нису у складу са енергетском санацијом. 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 9. 

 

Директни корисници средстава за реализацију енергетске санације су привредни субјекти. 
 Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше услуге у 

складу са одредбама уговора и у договореним роковима. 

Члан 10. 

 

 

Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице. 

 

 



 

 

III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 11. 

 

Општинско веће Општине Нова Варош доноси Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације за 

2022.годину (у даљем тексту Комисија). 

Јавни конкурси за суфинансирање мера енергетске санације у име Општине Нова Варош спроводи Комисија, коју Општинско 
веће општине Нова Варош формира Решењем о образовању комисије.   

Решењем о образовању Комисије утврђују се: број чланова Комисије, основни подаци о члановима Комисије (име и презиме, 

назив радног места), основни задаци  и друга питања од значаја за рад Комисије.  
Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду. 

 

Члан 12. 

 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 

Припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства (јавни позив, образац пријаве, и друго ). 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације  на огласној табли и званичној интернет страници Општине Нова 
Варош; 

Пријем и контрола приспелих захтева; 

Рангирање приспелих захтева и избор пријављених привредних субјеката и домаћинстава; 
Објављивање прелиминарне листе изабраних директних корисника и крајњих корисника на огласној табли и званичној 

интернет страници општине Нова Варош разматрање приговора на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката и 

домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг листа крајњих корисника представља основ за теренски обилазак Комисије; 
Доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих корисника којима је 

признато право на бесповратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације и Решења о коначној листи директних и крајњих корисника 
за спровођење мера енергетске санације, а које се финансирају из буџета општине Нова Варош. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да  Општинском већу достави записнике и извештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спроведе најмање два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене почетног стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве, 
као  и оправданост  предложених мера енергетске санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.   

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство подносиоца 
захтева, сачињава се Записник у два примерка, при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.  

Записник  садржи и технички извештај о постојећем стању објекта/ након реализованих мера. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу уговорних 
обавеза затражи поступање у складу са одредбама уговора и законским оквиром. 

Комисија прати реализацију мера и врши контролу њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима одређеним 

уговором и да омогући Комисији да изврши увид у релевантну документацију насталу у току реализације активности; 

- Прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему  извештаје о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности. 

 

Члан 13. 

 

Рокови за реализацију 

- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике средстава је најмање 15 дана; 
- евалуација пријава на Јавни позив директних корисника средстава и доношење прелиминарне ранг листе не може бити дужe 

од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив је најмање 21 дан; 
- евалуација пријава крајњих корисника и доношење прелиминарне ранг листe крајњих корисника не може бити дужe од  15  

дана; 
- доношење коначне ранг листе директних / крајњих корисника не може бити дуже  од  15  дана од дана подношења последњег 

приговора. 

 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 14. 

         

Средства Буџета Општине Нова Варош за суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова додељују се у 
складу са одредбама овог Правилника.  

Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата расписивање јавног позива за привредне субјекте, прикупљање и 

комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, испуњености услова и оцењивање 
привредних субјеката ради утврђивање листе директних корисника и доношење акта о избору директних корисника, као и, 

расписивање јавног позива за грађане, прикупљање и комплетирање пријава, контролу формалне исправности и комплетности пријава, 

оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника на основу критеријума из јавног позива, доношење акта о избору крајњих 
корисника, реализацију и извештавање. 

 

Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 15. 

 

Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси Општинско веће општине Нова Варош.  Јавни позив се 
расписује за све мере из члана 6. овог правилника. 

Јавни конкурс за избор директних корисника спроводи Комисија.  

Пријава подразумева подношење документације у року који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији. 



 

 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на интернет страници Општине, а најава јавног позива и у локалним 

медијима. 

 

Члан 16. 

  

 Услови за учешће привредних субјекти који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће 

инсталације на јавном позиву: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од 

дана подношења пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и производе 

- да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у 

складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену 

инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије   

- да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 10 године. 

 

 Услови за учешће привредних субјекти који врше радове на унапређењу термотехничког система путем уградње 

калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте на јавном позиву:  

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од 

дана подношења пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и производе. 

 

Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 17. 

 

Јавни позив из члана 15. овог Правилника садржи: 

1) правни основ за расписивање јавног позива,  
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању енергетске санације  на територији јединице локалне самоуправе,  

3) намену средстава,  

4) услове за учешће на конкурсу,  
5) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

6) испуњеност услова из јавног позива,  

7) начин и рок подношења пријаве,  
8) начин објављивања одлуке о учешћу привредних субјеката у суфинансирању енергетске санације по јавном позиву, 

 

Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 18. 

 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом. 

Пријавни образац за привредне субјекте који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће 

инсталације се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 
3) цена за комплетну кровну уградњу и опрему за соларну електрану  капацитета  6 kW инсталисане снаге соларних панела, 

укључујући и уградњу и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, уградњу двосмерног мерног уређаја за 

мерење предате и примљене електричне енергије, цену израде техничке документације која обухвата предмер и 
предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан 

приликом прикључења на дистрибутивни систем. Цену дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по 

Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а; 
4) изјаву да ће унети у уговор са грађанима спецификацију радова и обавезу израде извештаје  о уградњи соларних панела и 

пратеће инсталације за производњу електричне енергије и уградње,  

 

 Пријавни образац привредних субјекти који врше радове на унапређењу термотехничког система путем уградње 

калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте се налази у прилогу јавног позива и садржи 

нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) профил привредног субјекта; 

4) ценовни преглед роба и услуга; 

 

Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката) 

 

Члан 19. 

 

Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће 

инсталације обухватају следеће: 

1) цену из члана 18. став 2. тачка 3). 

2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 
3) рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле 

4) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом. 

 

 Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће 

инсталације обухватају следеће: 

1) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 

2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 

3) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом. 



 

 

 

 Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су 
поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може 

прећи 100. 

 

 

Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних корисника и уговарање 

 

Члан 20. 

 
Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из члана 19. овог 

Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника. 
Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници 

Општине Нова Варош. 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе 
директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе. 

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од 

дана њеног објављивања. 
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе  Одлуку о 

приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.  

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у 
спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Општинском већу на усвајање. 

Општинско веће општине Нова Варош доноси  Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.  

          Одлука Општинског већа Општине Нова Варош о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује 
се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Нова Варош. 

Уговор о у спровођењу мера енергетске санације потписује се након доношења Решења о коначној листи крајњих корисника 

за спровођење мера енергетске санације. 
Уколико се на јавни позив за директне кориснике за одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни један или 

недовољно привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити у јавном позиву за домаћинства.  

  

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) 

 

Члан 21. 

 

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа и 

станова доноси Општинско веће Општине Нова Варош. 

 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима спроводи Комисија.  

 

Грађани - учесници конкурса подносе пријаву Комисији. Пријава подразумева подношење конкурсне документације  у року 

који је утврђен јавним позивом. 

 
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници 

Општине, а најава јавног позива и у свим локалним медијима.  

Конкурсна документација садржи: 

1) јавни позив 

2) пријавни образац са листом потребних докумената   

Сагласно расположивим средствима обезбеђеним у члану 6 овог Правилника, суфинансирању програма енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа и станова у општини Нова Варош вршиће се по следећим приоритетима: 

 зоне 1 и 2 – I и II пореске зоне по истим критеријумима; 

Уколико се обезбеде довољна финансијска средства и испуњеност услова према Правилнику о спровођењу мера енергетске 

ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Нова Варош, и у: 

 зона 3 – III пореска зона. 

 

Члан 22. 

 

  Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 

– власник објекта и да живи у породичној кући или у стану на територији Општине Нова Варош ( према решењу за 

порез и фотокопије личне карте), или    
– ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који 

подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта 

2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне 
енергије  у објекту  у претходном месецу минимално 30 kwh.   

3) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи; 
(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе; 

(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације, или 

(4) решење о озакоњењу. 
 

4) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину; 

5) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и 

оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности. 

6) и други услови у складу са јавним позивом за домаћинства 

 

 



 

 

Садржај Јавног позива за грађане (домаћинства) 

 

Члан 23. 

 

Јавни позив из члана 21. овог Правилника садржи: 
1) правни основ за расписивање јавног позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању енергетске санације  на територији јединице локалне самоуправе,  

3) финансијски оквир,  
4) намену средстава,  

5) услове за учешће на конкурсу,  

6) листу директних корисника преко којих се реализују радови на енергетској санацији, 
7) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

8) начин на који Општина Нова Варош пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и 

подношењу пријаве, 
9) начин и рок подношења пријаве,  

10) поступак одобравања средстава, 

11) начин објављивања одлуке о остваривању права на бесповратна средства грађанима за спровођење енергетске санације 
по јавном позиву. 

 

 

 

Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане) 

 

Члан 24. 

 

Документацијa коју доставља грађанин подносилац пријаве при подношењу пријаве:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1)  са попуњеним 

подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се 

подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица; 

3) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за последњи месец, 

ради доказа да се  живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити 

мања од 30 kWh месечно); 

4) решење о утврђивању пореза на имовину; 

5) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта ( доказ о изградњи објекта 

пре доношења прописа о изградњи; грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе; 

грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или решење о озакоњењу); 

6) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника 

(привредних субјеката)  (Прилог 2) коју је објавила Општина; 

7) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом 

становања; 

8) потврда/доказ о редовном измирењу обавеза за 2021.годину по основу пореза на имовину;  

9) изјава о претходном коришћењу субвенција за енергетску санацију ( средства општине/Министартва); 

10) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 3) 

11) и друга документа у складу са Јавним позивом и овим Правилником. 

 

Општина ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности за извод из листа непокретности. 

 

Члан 25. 

 

Право учешћа на јавном позиву немају:  

- власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање 

- власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за 

сличне активности одустали од спровођења активности.  

 

Критеријуми за избор пројеката грађана  (домаћинства) 

 

Члан 26. 

 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на основу листе приоритета састављене 
бодовањем према критеријумима.  

 

 

 

 

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 

6. став 1. тачка 1) 

 

Набавка и уградња соларних панела, инвертора и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће 

инсталације за производњу електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на 

дистрибутивни систем (породичне куће) 

Постојеће стање спољних зидова  Број бодова 

максимално 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 



 

 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
25 

 

Постојећи начин грејања на:   

Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут   
5 

Електрична енергија  
10 

Дрво  
15 

Природни гас/пелет  
25 

  

 

Постојеће карактеристике спољне столарије  
Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом  5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима  10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом  15 

ПВЦ, алуминијум   25 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  20 

15≤К<17,5 19,5 

17,5≤К<20  19 

20≤К<22,5  18,5 

22,5≤К<25 18 

25≤К≤27,5  17,5 

27,5≤К≤30 17 

К>30 
16 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 

6. став 1. тачка 2) 

 

Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем: 

- уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи; 

- опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) 

 

Постојећи начин грејања на* 

Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
50 

Електрична енергија 
40 

Дрво 
20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 

Број бодова 



 

 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 

Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
20 

 

К фактор заузетости површине за станове 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја 

корисника тог објекта. 

 

Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су 

поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може 

прећи 100. 

Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова се рачуна као аритметичка средина бодова за 
наведене енергенте. 

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је укупна 

површина највећа. 
Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања 

површине К мањи.   

 

Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана 

 

Члан 27. 

          

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава врши се применом критеријума из  члана 26.  
Комисија разматра пријаве и у складу са условима  из члана 26., утврђује прелиминарну ранг листу крајњих корисника за 

сваку меру енергетске ефикасности из јавног позива на основу бодовања према критеријумима из члана 26. овог правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине Нова 
Варош. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог 

члана у року од три дана од дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог члана. 
На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног 

објављивања. Приговор се подноси на писарницу Општинске управе Нова Варош. 



 

 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог члана као и да донесе  одлуку о приговору, која 

мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну 
листу.  

На основу  листе из става 6. овог члана Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе 

закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.  
Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог члана утврдила да је подносилац пријаве дао неистините 

податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог 

следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.  
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при 

чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру 

и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве. 
На основу записника из става 9. овог члана комисија сачињава коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу Општинске 

управе Нова Варош. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора и након 
одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника. 

Општинско веће Општине Нова Варош доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење 

мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори. 

Члан 28. 

 

Уколико Општина Нова Варош током трајања Конкурса не прими довољан број важећих пријава за неку од мера 

предвиђених Конкурсом, Комисија ће повећати број корисника средстава за другу меру зависно од броја пристиглих пријава. 

 Уколико се не утроше планирана средства за неку од меру, средства ће се доделити следећем кориснику који испуњава 

услове према листи корисника за другу меру. 

 

Исплата средстава 

 

Члан 29. 
 

Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што појединачни 
крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером 

и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка. 
Услови да Општина пренесе средства субвенције привредном субјекту (извођачу радова) су: 

1) Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се 

пријавио на јавни позив.  

2) Да је грађанин потписао уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем.  

3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем  и упише га у регистар 

купца-произвођача. 

Крајњи Корисник мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији. 
Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Крајњи 

корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6. овог правилника 

(максималног износа учешћа Општине). 
Уколико Корисник средстава није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и 

предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом пријаве, или није обезбеђена комплетна и уредна документација из члана 29. 

став 3,  Општина неће уплатити средства додељена јавним позивом. 
Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да реализује набавку од одабраног директног корисника, има право да 

изврши набавку од другог директног корисника са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову 

профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног. 
        

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

Извештавање 

 

Члан 30. 

 

Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним енергетским санацијама  и  подноси га Општинском већу.  
Јавност се информише о реализацији мера енергетске санације  преко локалних медија и интернет странице Општине. 

Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације, који посебно садржи информације о спроведеним активностима 

и утрошеним финансијским средствима, уочене недостатке у имплементацији активности и њихове узроке, податке о уштеди енергије 
и смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште, Комсија подноси Општинском већу  и објављује на интернет страници 

Општине.   

Директни корисници средстава који изводе радове на енергетској санацији дужни су да Комисији, у сваком моменту, омогуће 
контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију. 

 

                                                     Објављивање 
 

Члан 31. 

 

Подаци и акти које Комисија објављују на  званичној интернет страници Општине Нова Варош, морају се објавити и на 

огласној табли Општине. 

 

Чување документације 

 

Члан 32. 

 



 

 

Општинска управа Општине Нова Варош има обавезу да чува комплетну документацију насталу у поступку суфинансирања 

енергетске санације  у складу са важећим прописима. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен  у „Службеном листу Општине Нова Варош. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-35/16/2022-02 од 09.05.2022.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине 

Бранко Поповић, с.р. 

******************************************************************************************************************* 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07.... 47/18), члана 69. и 70. Закона о енергетској 
ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 154/09, 73/10... 72/19 и 149/20),  и члана 40. Статута општине Нова Варош ( „Службени лист Oпштине Нова Варош“, број 4/2019 и  4/2020), Одлуке о 
буџету општине Нова Варош за 2022.годину број 06-186/2/2021-02   од 23.12.2021.године, Скупштина општине Нова Варош на седници одржаној дана  

09.05.2022..године, донела је 

 

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И  

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ 

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и  стамбених зграда (у даљем тексту 
Правилник) уређује се: циљ спровођења мера; мере које се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; 

учесници у реализацији мера, начин њиховог учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; 

начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин и услови пријаве на јавни конкурс и 
критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава); праћење реализације и извештавање.   

 

Члан 2. 

 

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа, станова и  стамбених зграда је унапређење енергетске ефикасности 
у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Општине Нова Варош. 

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве 

производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су 
домаћинства на територији Општине Нова Варош. 

 

Финансијска средства 

 

Члан 3. 

 

Средстава за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу Јавног 
позива, ЈП 1/22 опредељују се Одлуком о буџету Општине Нова Варош. 

 

Члан 4. 

 

Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог Правилника додељују се на основу јавног позива за домаћинстава и 

стамбене заједнице у највишем износу  до 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави при чему је 
максимални износ одобрених средстава по појединачној пријави дефинисан у члану 6. 

  

Члан 5. 

 

Одлуку о додели средстава грађанима/стамбеним заједницама доноси Општинско веће Општине Нова Варош на предлог 

Комисије за реализацију мера енергетске санације. 

 

Члан 6. 

 

Укупно планирана средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности 
додељује путем Јавног позива бр.ЈП 1/22 за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22, износе 6.400.000,00 динара, од чега је 3.200.000,00 динара определила Општина Нова Варош, 



 

 

а  3.200.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, а за суфинансирање мера из овог члана 

5.900.000,00 динара, од чега је 2.950.000,00 динара определила Општина Нова Варош, а  2.950.000,00 динара Управа за подстицање и 
унапређење енергетске ефикасности. 

 

Спроводиће  се следеће мере енергетске ефикасности: 
 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим 

термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове.  

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као 

и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих 

прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, 
глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида  

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној 

пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 

2) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим 

термичким својствима према негрејаним просторијама, за стамбене зграде. 

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и 

пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих 

прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, 
глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида за стамбене зграде. 

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 

максимално 100.000,00 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у пријављеној стамбеној згради 
 

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, 

подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће. 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално  210.000,00 динара са ПДВ-ом, и; 

(2) износа  који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 2.000,00 динара са ПДВ-ом. 

  

4) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, 

подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за стамбене зграде  
Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално  120.000,00 динара са ПДВ-ом помножену са бројем 

станова у пријављеној стамбеној згради, и; 

(2) износа  који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 2.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 
5) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће (за ову 

меру се може конкурисати и заједно са мером постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, 

таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном 

простору за породичне куће из става 2. тачка 3), овог члана).  

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске 

радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на 
замени конструктивних елемената крова  

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 150.000,00 динара са ПДВ-ом, и; 

(2) износа  који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 1.500,00 динара са ПДВ-ом.  

 

6) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 

простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове. 
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 

максимално: 

-  85.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас; 
- 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка). 

 

 

7) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне 

куће и станове (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора 

(котао или пећ) ефикаснијим из става 2. тачка 6), овог члана). 
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 

максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

 

8) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или 

комбиновани грејач) за породичне куће. 

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а 

максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом 

 

9) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање 

санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће. 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално  140.000,00 динара са ПДВ-ом, и; 

(2) износа  који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са  износом од 650,00 динара са 

ПДВ-ом.  

   

  Домаћинстава и стамбене заједнице не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог члана, 

осим за мере из става 2. тач. 5) и 7) овог члана. 



 

 

  Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним позивом за привредне субјекте, али морају да задовоље следеће 

минималне услове:  

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте): 

 - U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и балконска врата 

 - U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата 

2) Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могућности да се постави та 

дебљина изолације. Боја спољашњег    омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, 

избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита; 

3) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%; 

4) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%; 

Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта: 

1) За мере из става 2. тач 3) и 4) овог члана  средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне 

етаже стамбених објеката. Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од власника уз 

писмену сагласност осталих власника. Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не морају 

се термички изоловати. 

2) Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти. 

За мере из става 2. тач 1) и 2) овог члана средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. 
Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором. 

3) За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим 

етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна. 
4) Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије. 

 Критеријуми за оцењивање пријава на Јавни позив за домаћинства и стамбене заједнице  дати су у члану 26. овог 

Правилника.  
 

Прихватљиви трошкови 

 

Члан 7. 

Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 8. 

 

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену 

поднетих захтева за суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.  
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Општине Нова Варош су: 

6) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови 

7) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, 

трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл. 

8) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене) 

9) Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које  подносилац захтева сам 

извршава  

10) Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације 

 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 9. 

 

Директни корисници средстава за реализацију мера енергетске санације су привредни субјекти. 

 Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше услуге у 
складу са одредбама уговора и у договореним роковима. 

 

Члан 10. 

 

Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице. 

 

 

III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 11. 

 

Општинско веће Општине Нова Варош доноси Решење о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације за 
2022.годину (у даљем тексту Комисија). 

Јавни конкурси за суфинансирање мера енергетске санације у име Општине Нова Варош спроводи Комисија, коју Општинско 

веће општине Нова Варош формира Решењем о образовању комисије.   
Решењем о образовању Комисије утврђују се: број чланова Комисије, основни подаци о члановима Комисије (име и презиме, 

назив радног места), основни задаци  и друга питања од значаја за рад Комисије.  

Општина  је дужна да, на захтев Управе, као члана комисије  из става 1. овог члана укључи лице које именује Управа. 
Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду. 

 

 

 

Члан 12. 

 



 

 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 

Припрема конкурсне документације за привредне субјекте и домаћинства/ стамбене заједнице (јавни позив, образац пријаве, и 
друго ); 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације  на огласној табли и званичној интернет страници Општине Нова 

Варош; 
Пријем и контрола приспелих захтева; 

Рангирање приспелих захтева и избор пријављених привредних субјеката и домаћинстава; 

Објављивање прелиминарне листе изабраних директних корисника и крајњих корисника на огласној табли и званичној 
интернет страници општине Нова Варош, разматрање приговора на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката и 

домаћинстава и доношење. Прелиминарна ранг листа крајњих корисника представља основ за теренски обилазак Комисије; 

Доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих корисника којима је 
признато право на бесповратна средства; 

Израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације и Решења о коначној листи директних и крајњих корисника 

за спровођење мера енергетске санације, а које се финансирају из буџета општине Нова Варош. 
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да  Општинском већу достави записнике и извештај о  раду. 

Теренски рад Комисије обухвата најмање два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене почетног стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве, 

као  и оправданост  предложених мера енергетске санације;  

- након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.   
Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство подносиоца 

захтева, сачињава се Записник у два примерка, при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.  

Записник  садржи и технички извештај о постојећем стању објекта/ након реализованих мера. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу уговорних 

обавеза затражи поступање у складу са одредбама уговора и законским оквиром. 

Комисија прати реализацију мера и врши контролу њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима одређеним 

уговором и да омогући Комисији да изврши увид у релевантну документацију насталу у току реализације активности; 

- Прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему  извештаја о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности. 

 

 

 

 

Члан 13. 

 

 Рокови за реализацију 

- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике средстава је најмање 15 дана; 

- евалуација пријава на Јавни позив директних корисника (привредни субјекти) средстава и доношење прелиминарне ранг 

листе не може бити дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника (домаћинства и стамбене заједнице) на Јавни позив је најмање 21 дан; 

- евалуација пријава крајњих корисника и доношење прелиминарне ранг листe крајњих корисника не може бити дужe од  15  

дана; 

- доношење коначне ранг листе директних / крајњих корисника не може бити дуже  од  15  дана од дана подношења последњег 

приговора. 

 

 

 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 14. 

         

Средства Буџета Општине Нова Варош за суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова додељују се у складу са одредбама овог Правилника.  

Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата расписивање јавног позива за привредне субјекте, прикупљање и 

комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, испуњености услова и оцењивање 
привредних субјеката ради утврђивање листе директних корисника и доношење акта о избору директних корисника, као и, 

расписивање јавног позива за грађане/стамбене заједнице, прикупљање и комплетирање пријава, контролу формалне исправности и 

комплетности пријава, оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника на основу критеријума из јавног позива, доношење акта о 
избору крајњих корисника, реализацију и извештавање. 

 

Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 15. 

 
Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси Општинско веће општине Нова Варош.  Јавни 

позив се расписује за све мере из члана 6. овог правилника. 

Јавни конкурс за избор директних корисника спроводи Комисија.  
Пријава подразумева подношење документације у року који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на интернет страници Општине, а најава јавног позива и у локалним 

медијима.  
 

Члан 16. 

 
На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и 

уређаја  и испуњавају следеће услове: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од 

дана подношења пријаве, 



 

 

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и производе. 

 

Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 17. 

 

Јавни позив из члана 15. овог Правилника садржи: 

9) правни основ за расписивање јавног позива,  

10) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске санације  на територији јединице локалне 

самоуправе,  

11) финансијски оквир,  

12) намену средстава,  

13) услове за учешће на конкурсу,  

14) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

15) испуњеност услова из јавног позива,  

16) начин и рок подношења пријаве,  

17) начин објављивања одлуке о учешћу привредних субјеката у суфинансирању мера енергетске санације по јавном 

позиву, 

 

Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 18. 

 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито: 

5) опште податке о привредном субјекту; 

6) податке о законском заступнику; 

7) профил привредног субјекта; 

8) ценовни преглед роба и услуга; 

 

Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката) 

 

Члан 19. 

 

Критеријуми за рангирање директних обухватају следеће: 

5) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 

6) рок важења цена за меру коју конкуришу; 

7) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом. 

 Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су 

поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може 

прећи 100. 

 

Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних корисника и уговарање 

 

Члан 20. 

 

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из члана 19. овог 
Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници 
Општине. 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе 

директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе. 
На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од 

дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе  Одлуку о 
приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.  

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у 

спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Општинском већу на усвајање. 
Председник Општинског већа општине Нова Варош доноси  Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера 

енергетске санације.  

          Одлука Општинског већа општине Нова Варош о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује 
се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Нова Варош. 

Уговор о у спровођењу мера енергетске санације потписује се након доношења Решења о коначној листи крајњих корисника 

за спровођење мера енергетске санације. 
Уколико се на јавни позив за директне кориснике за одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни један или 

недовољно привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити у јавном позиву за домаћинства и стамбене заједнице. 

  

Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама 

 

Члан 21. 

 

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за 
енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова доноси Општинско веће Општине Нова Варош. 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама спроводи Комисија.  

Домаћинства/стамбене заједнице - учесници конкурса подносе пријаву Комисији. Пријава подразумева подношење конкурсне 

документације  у року који је утврђен јавним позивом. 



 

 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници 

Општине, а најава јавног позива и у свим локалним медијима.  
Конкурсна документација садржи: 

3) јавни позив 

4) пријавни образац са листом потребних докумената. 

 

Сагласно расположивим средствима обезбеђеним у члану 6 овог Правилника, суфинансирању програма енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа и станова у општини Нова Варош вршиће се по следећим приоритетима: 

 зоне 1 и 2 – I и II пореске зоне по истим критеријумима; 

Уколико се обезбеде довољна финансијска средства и испуњеност услова према Правилнику о спровођењу мера енергетске 

ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Нова Варош, и у: 

 зона 3 – III пореска зона. 

 

Члан 22. 

 

  Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима  и стамбене заједнице и 

испуњавају следеће услове: 
2) да је подносилац пријаве: 

– власник објекта и да живи у породичној кући или у стану на територији Општине Нова Варош ( према решењу за 

порез и фотокопије личне карте), или    

– ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који 

подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта 

3) да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне 
енергије  у објекту  у претходном месецу минимално 30 kwh. 

4) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 

(5) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи; 
(6) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозовле; 

(7) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације, или 
(8) решење о озакоњењу. 

5) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину; 

6) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар, 

7) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и 

оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности. 

8) да је за мере енергетске ефикасности под редним бројем 3, 4 и 5 (постављање и набавка термичке изолације зидова,кровова 

кућа и стамбених зграда), као и за меру под бројем 9 (набавка соларних колектора снаге преко 50КW), потребно прибављање 

решења о одобрењу извођења радова у складу са Законом о планирању, док за  остале мере није потребно прибављати 

решење надлежног органа. 

9) услов за мере енергетске ефикасности под редним бројем 3 и 4 из члана 6 овог Правилника, јесте претходно уграђени 

спољни прозори и врата и други транспарентни елементи термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према 

негрејаним просторијама за комплетан објекат. 

10) и други услови у складу са јавним позивом за домаћинства и стамбене заједнице. 

  
 Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом 

пријаве. 

 Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника. 
 

Садржај Јавног позива за крајње кориснике (домаћинства и стамбене заједнице) 

 

Члан 23. 

 

Јавни позив из члана 21. овог Правилника садржи: 

12) правни основ за расписивање јавног позива,  

13) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању мера енергетске санације  на територији јединице локалне 

самоуправе,  

14) финансијски оквир,  

15) намену средстава,  

16) број мера за које један корисник може да конкурише, 

17) услове за учешће на конкурсу,  

18) листу директних корисника преко којих се реализују мере, 

19) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

20) начин на који Општина Нова Варош пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и 

подношењу пријаве, 

21) начин и рок подношења пријаве,  

22) поступак одобравања средстава, 

23) начин објављивања одлуке о остваривању права на бесповратна средства грађанима и стамбеним заједницама за 

спровођење мера енергетске санације по јавном позиву. 

 

Пријава на јавни позив за крајње кориснике( домаћинства и стамбене заједнице) 

 

Члан 24. 

 

Документацијa коју доставља грађанин - подносилац пријаве при подношењу пријаве:  

12) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1)  са попуњеним 

подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта; 

13) фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се 

подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица; 



 

 

14) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за последњи месец, 

ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити 

мања од 30 kWh месечно); 

15) решење о утврђивању пореза на имовину; 

16) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта ( доказ о изградњи објекта 

пре доношења прописа о изградњи; грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе; 

грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или решење о озакоњењу); 

17) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника 

(привредних субјеката)  (Прилог 2) коју је објавила Општина; 

18) решење о одобрењу извођења радова за радове из члана 6 став 2, тач. 3), 5) и 9); 

19) доказ да је испуњен услов за мере енергетске ефикасности под редним бројем 3 из члана 6 овог Правилника, тј атести и 

сертификати да су претходно уграђени спољни прозори и врата и други транспарентни елементи термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за комплетан објекат. 

20) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом 

становања; 

21) потврда/доказ о редовном измирењу обавеза за 2021.годину по основу пореза на имовину;  

22) изјава о претходном коришћењу субвенција за енергетску санацију ( средства општине/Министартва); 

23) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 3) 

24) и друга документа у складу са Јавним позивом и овим Правилником. 

 

Пријава коју на јавни позив подносе стамбене заједнице нарочито садржи:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1А), са попуњеним 
подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта; 

2) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде за коју се конкурише за последњи 

месец, ради доказа да власници живи у пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не 

може бити мања од 30 kWh месечно по стану- потребно за минимум  80% станова у згради); 

3) решења о утврђивању пореза на имовину за сваки стан појединачно; 

4) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта ( доказ о изградњи објекта 

пре доношења прописа о изградњи; грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе; грађевинску 

дозволу добијену из поступка легализације или решење о озакоњењу); 

5) доказ о регистрацији Стамбене заједнице; 

6) сагласност стамбене заједнице за предложену меру; 

7) решење о одобрењу извођења радова за радове из члана 6 став 2, тач. 4); 

8) доказ да је испуњен услов за мере енергетске ефикасности под редним бројем 4 из члана 6 овог Правилника, тј атести и 

сертификати да су претходно уграђени спољни прозори и врата и други транспарентни елементи термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за комплетан објекат. 

9) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно видљивом 

адресом становања;  

10) списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса становања; 

11) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника 

(привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Општина; 

12) изјава о претходном коришћењу субвенција за енергетску санацију ( средства општине/Министартва); 

13) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања; (Прилог 3) 

14) потврда о редовном измиривању обавеза у 2021.години по основу пореза на имовину, за сваки стан; 

15) и друга документа у складу са Јавним позивом и овим Правилником. 

 
 Општина ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности за извод из листа непокретности ( уколико 

документ не прибаве домаћинства и стамбене заједнице). 

 

Члан 25. 

 

Право учешћа на јавном позиву немају:  

- власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање 

- власници стамбених објеката који су у претходне две године након потписивања Уговора о додели бесповратних средстава 

за сличне активности одустали од спровођења активности.  

 

Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће, станови  и стамбене  заједнице) 

 

Члан 26. 

 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће 
се на основу листе приоритета састављене бодовањем према следећим критеријумима:  

 

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава и стамбених заједница које обухватају мере енергетске ефикасности из 

члана 6. став 2. тач. 1) и 2) 

 

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим 

термичким својствима према негрејаним просторијама 

(стамбеним зградама, породичним кућама и становима ) 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 

Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 50 



 

 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 40 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 30 

ПВЦ, алуминијум  10 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 

Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  20 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
15 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
10 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
0 

 

Постојећи начин грејања на* 

Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
20 

Електрична енергија 
15 

Дрво 
10 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
0 

К фактор заузетости површине за станове и стамбене зграде 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из пореске пријаве) и 

броја корисника тог објекта. 

 

Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 



 

 

Средства су коришћена у последње три године   0 

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне столарије који се односи на већину 

станова 

* за стамбене зграде дати средњу вредност К свих станова из зграде 
 

 

Критеријуми за избор пројеката грађана и стамбених заједница које обухватају мере енергетске ефикасности из члана 6. став 2. 

тач.3), 4) и 5) 

 

Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према 

негрејаномпростору(стамбених зграда и породичних кућа) 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта  

Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  50 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
40 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
30 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
10 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 

Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 20 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 15 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 10 

ПВЦ, алуминијум  0 

 

Постојећи начин грејања на*:  

Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
20 

Електрична енергија 
15 

Дрво 
10 

Природни гас/пелет/систем даљинског грејања 
0 

К фактор заузетости површине за станове 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја 

корисника тог објекта. 

 

Број бодова 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 
1 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 



 

 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се односи на већину станова 

* за стамбене зграде дати средњу вредност К свих станова из зграде 

 

 

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава ( породичне куће и станове) које обухватају мере енергетске ефикасности из 

члана 6. став 2. тач.  6), 7) и 8) 

 

Набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу, уградња цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора, и набавка и уградња топлотних пумпи за породичне куће и станове 

 

Постојећи начин грејања на* 

Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
50 

Електрична енергија 
40 

Дрво 
20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 

Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 

Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
20 

 

К фактор заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из пореске пријаве) и броја 

корисника тог објекта. 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 



 

 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
1 

 

Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

Критеријуми за избор пројеката домаћинстава који обухватају меру енергетске ефикасности из члана 6. став 2. тачка 9) 

 

Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за породичне куће 

 

Постојећи начин грејања на: 

Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  
50 

Електрична енергија 
40 

Дрво 
20 

Природни гас/пелет/даљинско грејање 
5 

 

Постојеће карактеристике спољне столарије* 

Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  20 

 

Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта 

Број бодова 

Спољни зидови и кров без термичке изолације  5 

Спољни зидови без а кров са термичком изолацијом  
10 

Спољни зидови са а кров без термичком изолацијом 
15 

Спољни зидови и кров са термичком изолацијом 
20 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 
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Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике) 

 

Број бодова 

Средства нису коришћена у последње три године   5 

Средства су коришћена у последње три године   0 

 

 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су 

поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може 

прећи 100. 

Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова се рачуна као аритметичка средина бодова за 
наведене енергенте. 

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је укупна 

површина највећа. 

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања 

површине К мањи.   

За стамбене заједнице потребно је да сваки стан попуни одговарајући образац који ће се сабрати за сваку стамбену зграду и 
наћи његова средња вредност. 

 

 

 

Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника 

 

Члан 27. 

          

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава и стамбених заједница, врши се применом критеријума из  члана 26.  
Комисија разматра пријаве и у складу са условима  из члана 26, утврђује јединствену прелиминарну ранг листу крајњих 

корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног позива на основу бодовања према критеријумима из члана 26 овог правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници 
Општине. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог 

члана у року од три дана од дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог члана. 
На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног 

објављивања. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог члана као и да донесе  одлуку о приговору, која 
мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну 

листу.  

На основу  листе из става 6. овог члана Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе 
закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог члана утврдила да је подносилац пријаве дао неистините 

податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог 
следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при 

чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру 
и предрачуну који је грађанин/стамбена заједница поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог члана комисија сачињава коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници 
Општине. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора 

Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора и након 

одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника. 

Општинско веће Општине Нова Варош доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење 

мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори. 

Уколико се не утроше планирана средства за неку од мера, средства ће се доделити следећем кориснику који испуњава услове, 
према Коначној листи корисника. 

 

 

 

 

Исплата средстава 

 

Члан 28. 
 

Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што појединачни 

крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером 
и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка. 

Крајњи Корисник мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији. 

Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Крајњи 
корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у чл.6 (максималног износа учешћа 

ЈЛС). 



 

 

Уколико Корисник средстава није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и 

предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити средства додељена јавним позивом. 
Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да реализује набавку од одабраног директног корисника, има право да 

изврши набавку од другог директног корисника са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову 

профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног. 
 

 

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

Извештавање 

 

Члан 29. 

 

Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације  и  подноси га Општинском већу.  

Јавност се информише о реализацији мера енергетске санације  преко локалних медија и интернет странице Општине. 

Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације, који посебно садржи информације о спроведеним активностима 

и утрошеним финансијским средствима, уочене недостатке у имплементацији активности и њихове узроке, податке о уштеди енергије 

и смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште, подноси се Општинском већу  и објављује на интернет страници Општине.   

Директни корисници средстава који изводе радове на енергетској санацији дужни су да Комисији, у сваком моменту, омогуће 

контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију. 

 

 

Објављивање 

 

Члан 30. 

 

Подаци и акти које Комисија објављују на  званичној интернет страници Општине Нова Варош, морају се објавити и на 

огласној табли Општинске управе. 

 

 

Чување документације 

 

Члан 31. 

 

Општинска управе Општине Нова Варош има обавезу да чува комплетну документацију насталу у поступку суфинансирања 
мера енергетске санације  у складу са важећим прописима. 

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен  у „Службеном листу Општине Нова Варош“. 
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УВОД 

 

  

Стратегијом одрживог развоја општине Нова Варош за период од 2010-2020 године и Планом развоја општине Нова Варош за 

период од 2021-2028. године који је у фази израде у сарадњи са СКГО и Словачком развојном агенцијом, између осталих, 

дефинише заштиту животне средине као један од приoритетних циљева развоја општине. Такође,oпштина Нова Варош је 2009. 

године, у оквиру Општинске управе основала Одељење за привреду и локално економски развој. Стручни сарадници из овог 

одељења су у сарадњи са координатором радне групе за заштиту животне средине израдили први Пограм заштите и унапређења 

животне средине општине Нова Варош.  

       

 У складу са чланом 100. став 3. Закона oзаштитиживотнесредине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 – др. Закон  72/09 – 

др. закон, 43/11 УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон). Општинско веће општине Нова Варош је на седници, одржаној 17.11.2009. 

године, донело Одлуку о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Нова Варош. 

 

 Планираниприходибуџетског фондаза заштитуживотнесредине општине Нова Варош у 2022. години износе 4.400.000,00 

динара. 

 

 Средства буџетскогфонда се обезбеђују из: 

 

 - средстава из приходаобезбеђенихуоквирубуџета општинезатекућу годину (регистрација моторних возила на 

територији општине - Нова Варош 40% приход општине Нова Варош, 60% приход буџета Републике Србије, деланаменских 

средстава остварених по основу накнада из члана 84., 85., 85а. и 87. Закона о заштити животне средине Закона o 

заштитиживотнесредине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 – др. Закон  72/09 – др. закон, 43/11 УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. 

закон), 

 

 -приходаостваренихнаосновумеђународне, регионалнеилокалнесарадњеисарадњесарепубличкиморганиманапрограмима, 

пројектимаидругимактивностимауобластизаштитеживотнесрединеиенергетскеефикасности, 

 -прилога, донација, поклонаипомоћи, 

 -средставаостваренихнаконкурсима (домаћимииностраним) запрограмеипројекте, 

- пренета средства из претходне године  и 

 -другихизворау складу са Законом. 

       

 

 

 

 

1. ОПШТИНА НОВА ВАРОШ 

 

1.1 ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ 

-Положај - Југозападна Србија, Златиборски округ 

-Површина: 580km² - 60,5 % пољопривредно земљиште, 39,5% друго 

-Надморска висина: 436-1.626m 



 

 

 
 

 

Нова Варош се налази на магистралном путу М-21, на пола пута од Београда до Јадранског мора.Сва насељена места у 

општини Нова Варош су повезана путном мрежом са центрима месних заједица, а потом и градом (60km регионалних путева и 

197km локалних путева).Мрежа некатегорисаних путева је дужине преко 300km. 

Југозападном страном Нове Вароши, уз долину реке Лим, пролази пруга Београд - Бар. За потребе општине Нова Варош, 

њених грађана и привреде, изграђена је железничка станица Бистрица која је од града удаљена 16km. 

Када је у питању друмски саобраћај, Нова Варош је удаљена: 

• 260km од Београда (главни град) 

• 45km од границе са Босном 

• 60km од границе са Црном Гором 

• 195km од Подгорице (главни град Црне Горе) 

• 84km од аеродрома Поникве (Ужице) 

• 121km од Чачка (Ауто-пут Е 763) 

Превоз: 

•Главни и регионални путеви: M 21 Београд – Јадран, ауто пут Е-763 (121km удаљеност од Чачка) 

• Железница: Београд – Бар ( 16km-удаљеност локалне станице)  

• Аеродром: Ужице (60km) и Београд ( 260km) 

Тржиште: 

• Златиборски округ: 285.000 потрошача  

• Србија: 7,5 милиона потрошача 

• Србија, Црна Гора, Босна: 12.5 милиона потрошача 

Тржиште слободне трговине: 

• ( СЕЕ и Руска федефација): 210 милиона потрошача укупно 



 

 

 
 

 

1.2 ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Према попису становништва из 2011.године општина има 16.638 становника и простире се на површини од 581,47km2. 

Број становника између два Пописа (2011-2002) је мањи за 20,1%. Просечна старост нововарошана је 48година. 

Најбројније становништво је у старосној групи 45-65 година – 33,5%. 

Представљена је са 33 насеља која чине 13 месних заједница (1 градска и 12 сеоских).Просечна густина насељености је 

29 становника/km2. 

 

1.3 ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА И БИОДИВЕРЗИТЕТ 

1.3.1 Специјални резерват природе "Увац"  

Специјални резерват природе "Увац" је природно добро од изузетног значаја, тј.природно добро I категорије. Налази 

се у југозападној Србији у оквиру Старовлашко – рашке висије.Окружен је планинама Златар, Муртеница, Чемерница, Јавор и 

Јадовник и захвата површину од 7543 ha.Око 2/3 резервата се налази на територији општине Нова Варош, док се 1/3 налази на 

територији општине Сјеница. Минимална надморска висина резервата је 760 m, а максимална 1322 m. 



 

 

 
 

Централну морфолошку целину резервата представља кањонска долина реке Увац са долинама њених притока.Воде 

реке Увац, дубоко су усекле своје корито у кречњачке стене и формирале сужене клисурасто – кањонске долине са високим, 

стрмим кречњачким литицама.Просечна дубина долина је између 200 и 300 m, а максимална до 350 m. 

Посебна вредност кањонских делова долине су укљештени меандри. Ртови меандара у околини села Лопиже имају 

релативну висину од око 100m. Меандри Увца су већ препознатљива слика из југозападне, али и целе Србије – реално је очекивати 

да ће их, у годинама које следе, посетити бројни туристи  из целог света. 

 

Слика 1. Меандри Увца 

Околина је са бројним крашким облицим рељефа: крашке површи, увале, вртаче, окапине, пећине и јаме. 

Пећине су бројне и по величини варирају од поткапина до једног од највећих до сада познатих пећинских система у 

Србији, а то је Ушачки пећински систем чија дужина до сада истражених канала износи 6.185 м. Ушачки пећински систем се 

састоји од две пећине – Ушачке и Ледене, као и јаме Бездана која их спаја. Вредно је истаћи и друге пећине као што су: Тубића 

пећина, пећина Дуруља, Баждарска пећина... Све ове пећине одликује богатство пећинског накита таложеног из прокапних вода у 

виду сталактита, сталагмита, стубова, драперија, стакластих иглица... 

http://www.uvac.org.rs/pecine-uvca


 

 

 
 

 

Слика 2. Ушачка пећина 

Специјални резерват природе "Увац" издваја присуство око 130 врста птица.У најзначајније спада белоглави суп (Gyps 

fulvus) – једна од две преостале врсте лешинара које се данас гнезде на подручју Србије. 

Белоглави суп је врста орла лешинара, импозантне величине, распона крила и до 3 метра што га чини моћним летачем 

чији лет су истраживали и научници - аеронаутичари и примењивали при конструкцији летелица.Његова улога у ланцу исхране у 

екосистему је јединствена и незаменљива - искључива храна су му угинуле животиње, чиме спречава ширење зараза и на тај начин 

спроводи ''природну рециклажу''. 

Ова ретка врста након Другог светског рата је била пред изумирањем.Захваљујући ентузијазму локалног становништва 

и орнитолога Биолошког института из Београда и проглашењем Специјалног резервата природе "Клисура реке Увац", 1971.године 

од стране ресорних министарстава, белоглави супови су сачувани од потпуног изумирања. Бројност белоглавих супова се до данас 

повећала на око 450-500 јединки (у кањону Увца и кањону реке Милешевке).Тако је колонија ове јединствене врсте птица постала 

највећа на Балкану и једна од највећих у Европи. 

http://www.uvac.org.rs/beloglavi-sup
http://www.uvac.org.rs/beloglavi-sup
http://www.uvac.org.rs/beloglavi-sup


 

 

 
 

 

Слика 3.  Белоглави суп 

Вредно је и значајно истаћи чињеницу да су се на подручје резервата у претходних неколико године вратиле још две 

врсте орлова лешинара које су некада настањивале ово подручје.Реч је о црном лешинару (''суп старешина'' – Aegypius monachus) 

и белој кањи (Neophron percnopterus). 

Поред наведених лешинара (белоглави суп, црни лешинар, бела кања), подручје Увца и околине у прошлости је 

насељавао још један лешинар – орао брадан("костоберина" – Gypeatus barbatus). 

Специјални резерват природе "Увац" је једно од ретких гнездилишта великог ронца (Mergus merganser) на подручју 

Србије, као и подручје где је забележена највећа популација ове ретке врсте птице на Балкану.Подручје резервата насељавају 

и орао белорепан, сури орао, орао мишар, орао змијар, као и бројне врсте јастребова и сова, али и другихптица ... 

Поред великог богатства орнитофауне, значајно је је и присуство ретких и угрожених врста сисара и друге фауне, попут 

вука, медведа, дивљих свиња, лисица, зечева, јазаваца, куна... 

Присуство чисте воде водотока и акумулација, станишта су 24 врсте риба, а њихови поједини делови су и природна 

плодишта младице, поточне пастрмке, језерске пастрмке, златовчице, смуђа, клена, скобаља, поточне мрене... 

  

Од 219 регистрованих таксона флоре, 3 врсте су од међународног значаја, 3 на Црвеној листи флоре, 25 таксона је под 

контролом сакупљања, коришћења и промета, а преко 50 врста има лековита својства.Разноликост нетакнутих станишта, 

присуство ендемичних, реликтних и угрожених биљних и животињских врста, од посебног су значаја за очување биодиверзитета и 

геодиверзитета, а самим тим развој и промоцију туристучких потенцијала резервата, али и златарског краја у целини.  

            Проглашен је заштићеним подручјем 2006.године 

1.3.2 Планина Златар 

Планина Златар је најлепша у низу невероватно лепих планина које красе предивне пределе југозападне Србије. 

Највиши врх је Голо брдо са надморском висином од 1627 m. „Златна планина“је ушушкана између река Лима, Увца, Милешевке и 

Бистрице.  

http://www.uvac.org.rs/crni-lesinar-i-bela-kanja


 

 

 
 

 

Слика 4. Планина Златар 

На малом простору, од око 600 km² природа је била издашна те је становницима подарила све.Богатство воде, чист 

ваздух, раскошне четинарске шуме и непрегледне пашњаке. 

Ненарушена равнотежа човека и природе примамила је овом крају и Белоглавог супа, који се поново угнездио на 

литицама Увца. Намењен заштити небеског краља, Специјални резерват природе Увац окупља оно најдрагоценије- истоимену реку 

са брзим планинским притокама, три језера настала пресецањем њеног тока и још увек скривено благо једног од највећих 

пећинских система у Србији. На њему се налази видиковац "Молитва" са ког је поглед на кањон најлепши. 

Планина Златар по морфологији, клими и биљном покривачу односно аутентичној природи, сврстава се у значајне 

туристичке регије, у којој се могу развијати спортско-рекреативни, излетнички, здравствено-лечилишни, ловни, конгресни, 

екскурзивни и туризам на селу. 

Уредбом Владе Републике Србије, Златар је 2006.године проглешен ваздушном бањом. Ова планина са највише 

сунчаних дана годишње, права је “фабрика” црвених крвних зрнаца и изузетно погодна за развој спортског, рекреативног, 

здравственог, ловног и сеоског туризма. 

1.3.3 Споменик природе "Пећина Буковик" 

 Подножје Јавора, у засеоку Курћубићи оближњег Буковика, чува пећину Дуруљу познату и као Љепојевићка пећина 

или Јаворска лепотица. Јаворска лепотица скрива црвено корално острво и кристале наранџасте боје. 

Представља спелеолошки објекат дужине преко 1000m, изузетних морфолошких и хидрографских обележја и са атрактивним 

елементима кристалне орнаментике.Налази се у КО Љепојевићи, општина Нова Варош. 

 Проглашена је за заштићено природно добро 1975. године 

1.3.4 Споменик природе "Црни бор - Лира" 



 

 

 
 

Споменик природе налази се на подручју општине Нова Варош, катастарска општина Драглица, на катастарској парцели 

бр.708 у селу Драглица. Споменик природе ставља се под заштиту као типичан представник своје врсте.Стабло Црног бора- Лира 

је велике старости, правилне и широко гранате крошње са јаким жилиштем.Својим изгледом и очуваношћу доминира простором. 

Проглашен је  за заштићено природно добро 2002. године. 

1.3.5 Споменик природе „Стабло бора Мунике“ 

               Стабло бора мунике које расте у селу Сеништа представља праву природну вредност златиборског округа. Због својих 

димензија и старости налази се на списку заштићених природних добара Србије као Споменик природе ботаничког карактера. 

Представник је врсте која је некад била широко распрострањена у овим крајевима. Висине је 22 m са пречником круне од 17 m. 

Стар је око 3 века. 

             На обронцима Златибора су забележена свега неколико стабла мунике те би требало поново пошумити ово подручје јер 

поред аутохтоности има и велики научни и културни значај, чиме испуњава услове заштите. Заштитна површина обухвата 2,16 

ари. 

Проглашен за заштићено природно добро 1971. године, а нализи се у селу Сеништа. 

 

1.3.6 Предео нарочите природне лепоте "Парк шума Ивље" 

           Простире се на граници између општина Пријеполје и Нова Варош и између река Ибра и Западне Мораве. Обухвата 

подручје општине Нова Варош, катастарску општину Дрмановићи.  

Укупна површина заштићеног природног добра износи 78 hа 16 аri 25 m². Парк Ивље се налази у југозападном делу Србије, на 

планини Златар. 

Проглашен је заштићеним подручјем 1958. године од стране Завода за заштиту природе (ЗЗП) и научно проучавање природних 

реткости (НППР). 

 

 

Слика 5. "Парк шума Ивље" 

Биодиверзитет на територији општине Нова Варош је релативно очуван.Антропогени притисак се огледа у 

експлоатацији шума и сакупљању самониклог биља.Ово подручје може се сврстати у средњеевропски флористички регион, 

односно илирски флористички подрегион. 

У шумској вегетацији доминирају четинари: смрека (Picea excelsa), јела (Abies alba), бели бор (Pinus silvestris), црни бор 

(Pinus nigra). Од лишћара присутни су: буква (Fagus moesiaca), храст китњак (Quercus petraea), цер (Quercus cerris), граб (Carpinus 

betulus).  



 

 

 
 

Парк шума Ивље је у оквиру подручја Увца и Милешевке издвојена као простор од посебне важности за заштиту 

природе и уврштена је у националну еколошку мрежу јер има национални значај за очување диверзитета птица, а међународни за 

заштиту дневних лептира. 

 

1.3.7 Парк природе “Златибор” 

Парк природе „Златибор“ обухвата Златиборски планински масив на југозападу Србије у зони Старог Влаха, на источним 

Динаридима. Простире се на територији града Ужица и општина Чајетина, Нова Варош и Прибој у укупној површини од 41.923,26 

хектара. На територији општине Нова Варош Парк природе Златибор заузима 5.145,62 хектара. 

Златибор je планина у југозападној Србији, у зони Старог Влаха. To je заталасана планинска површ са које се уздижу благо 

заобљени врхови Торника, Чиготе и Муртенице.  

Највећи део заузима травната висораван, са непрегледним пашњацима и мањим скупинама стабала белог и црног бора, 

испресецана плитко усеченим долинама потока и река, ограничена узвишењима, оштрих, изломљених планинских форми са 

дубоким долинама и великим теренским нагибима, углавном под шумском вегетацијом. 

Парк природе „Златибор“ на јужној страни ограничен је реком Увац, док се западна граница парка поклапа са државном границом 

према Републици Српској. На северној страни парка природе „Златибор” граница иде падинама Мокре горе, Семегнјевске горе и 

падинама Груде, заобилази насељено место Златибор и наставља падинама Чиготе, а на источној страни парк природе „Златибор“ 

ограничен је реком Катушницом и падинама Муртенице. 

Проглашен је  за заштићено природно добро 2017. године. 

 

 

Слика 6. "Парк природе Златибор“ 

 

2. ЧИНИОЦИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

2.1 ПРЕДЕО И ЕКОСИСТЕМ 

Општина Нова Варош налази се у југозападном делу Србије и централном делу Златиборске области.Граничи се са 

општинама Сјеница, Пријепоље, Прибој, Чајетина и Ариље које припадају Златиборској области и општином Ивањица која 

припада Моравичкој области. Одстојање од најсеверније до најјужније тачке износи 47 km, а између најисточније и најзападније 

тачке 44 km. Са површином од 584 km², смештенa је на средини магистралног пута Београд-Бар. 



 

 

 
 

Територија општине има изразито планински карактер, са просечном надморском висином близу 1.000 m. Најнижа 

надморска висина је на обали реке Лим (436 m), док је највећа на планини Златар (Голо брдо – 1626 m). Припада североисточној 

периферији Динарског планинског система, односно Старовлашко-рашкој висији, која се простире од Сјеничке котлине према 

југоистоку до реке Ибар. 

У рељефу доминирају простране висоравни, благо нагнуте површи, са којих се дижу заобљени врхови са пар 

кречњачких стрмих и оштрих висова.Овај крај рашчлањен је рекама и језерима, међу којима су највеће Лим (Потпећко језеро) и 

њена десна притока Увац (Увачко, Златарско и Радоињско језеро).Виши делови висоравни и планина обрасли су шумама, 

испресецаним ливадама и пашњацима.Оголела и крашка подручја су присутна у мањој мери.Територија општине Нова Варош 

оивичена је планинским венцима Златара, Голије, Јавора, Чемернице, Мучња, Муртенице и Златибора. 

 

2.2 КЛИМА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 

Клима подручја града Нове Вароши може се окарактерисати као умерено-планинска клима. Средњи годишњи број дана 

са облачношћу већом од 8 (тмурни дани) износи 112,4. Знатно је већи број тмурних него ведрих дана, што је пропорционално 

средњој годишњој облачности.   

Присутан је позитиван тренд годишњих сума падавина на Златару. Годишње количине падавина су 754mm, док је 

примарни максимум падавина у мају и износи 98,3 mm а секундарни максимум у новембру 65,4 mm. Примарни минимун је у 

јануару (41,8 mm), док је секундарни минимум у августу и износи 54,0 mm. Број дана са снежним покривачем у току године износи 

96,2. Најдуже трајање снежног покривача је у јануару месецу. 

Карактеристичан правац доминантних ветрова јесте југоисточни (174 ‰) и активан је током целе године.Велику 

честину имају југозападни (152 ‰) и североисточни ветар (148 ‰), док је ветар из јужног правца осетно најнеактивнији (44 ‰). 

Велику честину има и северни ветар (142‰). Осунчаност током године износи око 2.000 сати, што је изразита климатска 

повољност.  

 

2.3 ВОДЕ 

Површинске воде у Новој Вароши припадају Дринском сливу.Главну хидрографску мрежу општине Нова Варош 

представљају реке Увац и Бистрица са својим притокама десне притоке су: Кладничка река, Вршевина, Тисовица, Бела река, 

Шупљица, Негбинска река, Сенички поток, Ресничка река, Поток Прскала, Ћоски поток, Тусти поток, Доброселачка река, река 

Грижа и леве притоке: Вељушница, Мићораџа, Злошница, Дубоки поток, Вранешки поток, Пјански поток, Рикача, Ловнички 

поток, Јабучки поток, Сурдуп поток, Трначки поток, Брзена река.  

РекаУвац је највећа притока Лима. Слив реке Увац је површине 1.334 km2, а дужине тока 115 km. Извориште Увца 

налази се на источном делу слива реке Дрине. Просечни протицај реке Увац на месту бране Увац је око 12 mᶾ/s а на месту бране 

Радоиња око 13 mᶾ/s. Река Увац је велике хидроенергетске снаге, три пута преграђена, посебних пејзажних вредности. Када је 1979. 

године Увац преграђен, а узводно од Кокиног Брода изграђена ХЕ "Увац", истоимена река је потпуно искоришћена у енергетском 

смислу. Увац је висококвалитетно извориште и природни ресурс од 500 милиона mᶾ пијаће воде. Лепоти и благотворном дејству 

амбијента доприносе и бројни водотоци са стеновитим коритима и стрмим нагибима погодни за спортски риболов и рекреацију.  

РекаЛим протиче кроз врло мали део територије Општине Нова Варош, у зони хидроцентрале „Бистрица“.  

Трудовачка река која настаје на изворишту Ћурчића врела и мањи потоци који се уливају у реку Тисовицу и припадају 

Дринском сливу. 

Река Бистрица са притокама: Варошки поток, Ригина вода, Власински поток, Љешки поток, Речица (десне притоке) и 

Златарска река, Радовића врело, Црно врело (леве притоке). Бистрица настаје од Варошке и Златарске реке које се састају испод 

Хоџине стене, на надморској висини од 442 m, са укупним падом од 348 m и просечним падом од 3,16 ‰.  

Река Рикача, која у сушним периодима нема тока, приликом интензивног топљења снега и изузетно јаких падавина 

плави део земљишта поред реке.  

Увачко језеро на 988 мн.в., са количином воде од 213 милиона mᶾ, површине 5,7 km², максималне дубине од 108 m. 

Налази се у живописним стеновитим кланцима корита реке Увац и њених притока. Настало је преграђивањем Увца у селу 

Акмачићи. Брана је дуга 160 m и висока 110 m. Намена акумулације је за енергетику, оплемењавање малих вода, снабдевање 

насеља водом, рибарство и туризам и рекреацију. Највише и најузводније језеро на сливу реке Увац, дужине 25 km, а 13 km 

пловног пута на делу општине Нова Варош. Увачко језеро се налази у оквиру Специјалног резервата природе "Увац" и под 

старатељством је Фонда за заштиту птица грабљивица - "Белоглави суп".  

Златарско језеро је једно од највећих у Србији, настало изградњом бране на Увцу код Кокиног брода 70-их година 20. 

века, на надморској висини од 888 метара, површине је 7,25 km², а дужине 27 km. Максимална дубина воде је 75 m. Брана 

хидроелектране Кокин брод је висока 83 mи дугачка 1.264 m и представља највећу земљану брану изграђену у Европи. На језеру су 

забележене честе осцилације водостаја, односно померање обалске линије због постојања бране, а ниво језера варира и до 45 m. 



 

 

 
 

Језеро представља 15 km директног пловног пута до испод ХЕ "Увац". У законској је надлежности СРП „Увац“, са седиштем у 

Новој Вароши. Надлежности су обрађене у посебном поглављу на основу Уредбе Владе Републике Србије.  

Радоињско језеро је најнизводније језеро, дужине око 11 km, површине 0,55 km², максималне дубине воде 30m, обалска 

линија језера од 22 km. Смештено на 805 m надморске висине, у клисури на тешко приступачном простору, укљештено између 

кречњачких обала. Вода језера се користи за производњу електричне енергије у хидроелектрани "Бистрица" и делом за енергетске 

потребе ХЕ "Потпећ". Брана је висока 40m и дуга 150 m. 

 

 

 

2.3.1 Водоснабдевање и канализациона инфраструктура 

Упркос богатом водном потенцијалу у општини, у Новој Вароши је удео домаћинстава са сигурним приступом води за 

пиће значајно мањи у односу на просек Републике Србије. 

Насеље Нова Варош има шест извора воде, и сви су повезани са централним градским водоводом. Укупна дужина 

градског водовода је 52,48 km. Водоводни прикључци покривају насељено место Нова Варош, део туристичке зоне Златара и део 

села Дрмановићи.Одређен број села, односно домаћинстава, користи локалне, сеоске, водоводе. Налазе се у месним заједницама 

Радоиња, Вранеша, Акмачићи... Ови водоводи нису приказани у статистичким подацима и њима не управља Јавно комунално 

предузеће.Управљање сеоским водоводима је недовољно добро регулисано (нпр. нема хлорисања воде).Не постоје званични 

подаци о броју домаћинстава која користе сеоске водоводе. 

 

2.3.2 Мониторинг површинских вода 

На територији општине Нова Варош упркос богатом хидропотенцијалу нема мерења квалитета површинских вода.  

              Специјални резерват природе „Увац“ врши редовни мониторинг квалитета воде (анализу квалитета воде) и то 3 пута 

годишње (квартално). Последњу анализу  извршио је  15.11.2021. године Институт за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“- Универзитета у Београду (ИБИСС). 

              Са водних тела резервата прикупљени су узорци у сврху мониторинга еколошког статуса/потенцијала и квалитета воде на 

основу физичко – хемијских, биолошких и микробиолошких параметара. 

              Узорци су прикупљани на 17 одабраних локалитета (Радоиња испод Ужичког моста, Радоиња код бране, Златарско језеро 

код бране, Сјеничко језеро код бране, сјеничко језеро – меандри,  Увац испод Радоиње, Злошница, Вељушница, Кладница, Марића 

река и  др.). 

              На основу свеобухватне анализе, детаљног погледа заједнице макробескичмењака, силикатних алги, фитопланктона, као и 

пратећих података (физичко – хемијских параметара, концентрације хлорофила, других теренских забелешки) закључује се да је 

индикативни еколошки статус, односно потенцијал водних тела резервата „ Увац“, генерално умерено слаб. 

             Комплекс водених екосистема подручја Резервата је комплексан, састоји се из три акумулације (Сјеничко језеро, Златарско 

језеро и Радоињско језеро) које се настављају једна на другу, као и низа притока, које све носе одређене притиске.  

              У зонама ушћа свих анализираних притока примећена је велика количина седимената (наноса). Непречишћене отпадне 

воде  из домаћинстава, прехрамбене индустрије, али и дифузно загађење, уз нутријенте из ерозивних наноса су потенцијални узрок 

хипотоксичности на датим локалитетима. Повишене концентрације ортофосфата на већини локалитета, указују на спирање 

органског загађења са локалних пољопривредних газдинстава и других потенцијалних загађивача. Највиша концентрација 

забележена је на локалитету Радоиња – испод Ужичког моста. Присуство колифорних батерија, иако у ниским концентарцијама, 

указује на постојање загађења отпадним и фекалним водама, односно на неадекватну инфраструктуру и одлагање овх вода. 

Посебно се истиче присуство пластичног отпада. Најизраженије загађење пластиком  забележено је у зони ушћа Кладнице у 

Сјеничко језеро. 

 Ушћа притока у акумулације, посебно река Кладница, идентификовани су као потенцијални извори загађујућих материја, који 

доприносе лошем стању акумулација. 

 

2.3.3 Пречишћавање отпадних вода 

У општини не постоји систем за пречишћавање отпадних вода.Отпадне воде са територије општине Нова Варош се не 

пречишћавају већ се путем колектора испуштају у Варошку реку тј.реку Бистрицу. У општини није урађен катастар загађивача, 

али је број предузећа која имају обавезу да ураде процену утицаја на животну средину релативно мали. 



 

 

 
 

Дужина канализационе мреже износи 36 km и на њу је прикључено 4150 домаћинстава1, што представља 70,3% од укупног 

броја домаћинстава. 

 Околна сеоска домаћинства, која немају приступ канализацији, отпадну воду испуштају директно у околину или у 

септичке јаме. Количина испуштених отпадних вода у канализацију, прама подацима из 2018. године, износила је 475.585 m32, док 

нема поузданих података о укупно испуштеним количинама отпадних вода у околину. Систем за одвођење атмосферских вода не 

постоји. Конфигурација планинског терена омогућава природно отицање атмосферских вода до најближих водотокова.  

У 2019.години је Министарство заштите животне средине финансирало 15.000.000,00 динара и Општина Нова Варош 

5.000.000,00 динара за израду пројектно – техничке документације за израду постројења за пречишћавање отпадних вода.  

Ради решавања питања пречишћавања отпадних вода и заштите вода од загађења, започете су припреме за изградњу 

постројења за пречишћавање отпадних вода Нове Вароши и дела здравствено туристичког комплекса „Златар”3.  

Највећи потенцијални загађивачи водотокова су канализација (комплетно се излива у реку Бистрицу) и пољопривреда. У 

Новој Вароши нема развијене индустрије и она не представља значајнији извор загађења. Потенцијална опасност може бити 

неконтролисани развој туризма. 

Неопходност решавања овог питања је потврђена и у Генералном пројекту и претходној студији оправданости сакупљања, 

одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Нова Варош.  

У овој студији се наглашава потреба одвођења и пречишћавања отпадних вода са територије целе општине, као неопходан услов 

даљег развоја општине. МЗЖС је подржало општину Нова Варош у изради идејног и урбанистичкогпројекта ППОВ, као и за 

изградњу будућег постојења– са планираном инвестицијом од око 5 милиона еура, у наредне 2 године. 

 

2.4 ВАЗДУХ 

Генерално посматрано квалитет ваздуха у општини Нова Варош је добар, што потврђује и чињеница да је подручје општине 

Нова Варош Уредбом Владе Републике Србије проглашено Ваздушном бањом. 

Мониторинг емисије издувних гасова из котларница за даљинско грејање врши „Енергија Златар“ д.о.о. у сарадњи са 

овлашћеним фирмама за контролу квалитета ваздуха. 

На основу Извештаја о мерењу масених концентрација  загађујућих материја  које се емитују у ваздух из емитера котлова 

који користе течно гориво у котларницама: „Трикотажа“, „Зебиновац“, „Пошта“ и „Браношевац“, које спроводи Завод за јавно 

здравље „Поморавље“ Ћуприја, утврђено је следеће: 

- Највећа вредност измерене масене концентрације угљен-моноксида (CO) не прелазе прописане граничне вредности, на 

основу чега се сматра да су предметни стационарни извори загађивања ваздуха усклађениса захтевима прописаним 

Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл. гласник РС 

бр.06/2016). 

- Највећа вредност измерене масене концентрације азотних оксида (NОx) и сумпор оксида (SO2) већа је од прописане 

граничне вредности за 2,8 %, на основу чега се сматра да спредметни стационарни извори загађивања ваздуха  

нисуусклађениса захтевима прописаним Уредбомо граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

постројења за сагоревање.Треба нагласити да се у тренутку мерења у резервоарима налазила мала количина мазута које 

нису биле у категорији нискосумпорног мазута. 

- Мерење је вршену у марту месецу 2021.године. 

 

2.5 ЗЕМЉИШТЕ 

Земљиште је значајан елемент природне средине и важан природни ресурс.Територија општине Нова Варош је сиромашна 

земљишним потенцијалом, јер је природна средина и антропогена делатност неповољна за његово формирање и одржање.Стрми 

нагиби онемогућавају дуже задржавање разореног супстрата и погодују ерозији.Томе у великој мери доприносе и падавине које 

изазивају испирање и одношење земљишта.Најквалитетнија земљишта у општини, потиснута су формирањем насеља и водених 

акумулација.Ипак, на територији општине може се уочити више врста земљишта. 

                                                           
1 DevInfo база, подаци за 2019. годину 
2 DevInfo база, 2018. године. Испуштене отпадне воде чине збир испуштених отпадних вода у системе за 
одвођење отпадних вода и прорачунате испуштене отпадне воде у друге реципијенте., при чему је за 
општину Нова Варош прорачун заснован само на количини испоручене за пиће и испужтене кроз 
канализациони систем. 
3 Локација постројења се налази на кат.парцелама 661/1, 666/5, 1739/2, 662/3, 1739/3, 1737/5,1737/3, 
661/3 КО Нова Варош, општина Нова Варош. 



 

 

 
 

Планинска црница се образује на тврдим кречњацима, у највишим деловима кречњачких масива, Муртенице, Тикве, 

Оштрика, Китоње и Козомора и на површима Каменице и Клак-Радоиње. То су плитка земљишта и њихова производна вредност је 

мала. 

Гајњаче се образују на иловастим речним терасама, Лима, Увца и њихових притока, на којима се развијају шуме цера и граба. 

Скелетна земљишта су заступљена у брдско-планинском простору, где су мразно разоравање или речна ерозија фактори 

механичког разоравања подлоге.Ова земљишта су сиромашна у хранљивим материјама. 

Елувијална еродирана земљишта (сирозем), формирана су на шкриљцима, доломитима и еруптивним стенама и имају 

највећу вредност, јер погодују развоју пољопривреде.Колувијум настаје у подножју падина и погодан је за воћњаке. 

Рендзине имају велику распрострањеност и на њима се јављају церове и букове шуме. 

Ранкери се јављају на силикатним стенама и на њима је развијена шумска вегетација, бора, смрче, јеле и др. 

Треба рећи да је, ионако оскудно пољопривредно земљиште општине угрожено непољопривредним делатностима, стамбеним 

и индустријским објектима и саобраћајницама. 

У структури пољопривредног земљишта преовладавају ливаде и пашњаци који заузимају 17.142 ha, односно 63,94% 

пољопривредног земљишта. Оранице се простиру на свега 33,37% пољопривредног земљишта. Са изузетком МЗ Радоиња и 

Рутоши, земљиште је ниже  

бонитетне класе.Брдско-планинска конфигурација терена доприноси постојању ерозија и клизишта.Изражен је процес напуштања 

пољопривредног земљишта услед снажних миграција из сеоских средина.У највећој мери су напуштене пашњачке површине на 

удаљенијим локацијама.На овим површинама је изражен процес закоровљавања и природног „пошумљавања“. 

У општини нема рејонизације производње.Екстензивно сточарство је доминантно у целој општини.Устињенији поседи и 

мање површине су присутни у Вранешима, Радоињи, Рутошима, Дражевићима и Бистрици. У осталим селима је посед већи и 

укрупњенији али је квалитет земљишта лошији. 

 

2.6 ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Највећи део укупног простора под зеленим површинама заузимају заштитно зеленило и шуме са шумским земљиштем, што 

указује на мало учешће паркова и рекреативних површина који су на располагању грађанима.Како би се дао детаљнији приказ 

поделе и пописа зелених површина града Нове Вароши, неопходно је израдити Катастар зелених површина, који подразумева све 

зелене површине, као што су зелени скверови, зелене површине у приобаљу, зелене површине у отвореним стамбеним блоковима, 

зелене површине посебне намене, јавне зелене површине у оквиру других намена, зелене површине објеката и комплекса јавних 

служби, зелене површине у регулацији саобраћајница, зелене површине спортских објеката и комплекса, зеленило у археолошким 

и споменичким комплексима, зелене површине у оквиру осталих намена, природно регулисана вегетација дуж водотокова, влажна 

станишта, природно регулисана вегетација на подручју пољопривреде и друго. 

Програмом је предвиђено извођење операција на радовима одржавања чистоће паркова, кошења, заливања, одржавања живе 

ограде (шишање, плевљење и прашење) и осталог шибља, ружа, перена и цвећа, радови на замени биљног материјала на цветним 

површинама као и код ружа, перена, украсног биља и живица, затим редовно орезивање у зимским месецима, скидање избојака у 

летњим месецима и замена осушених садница. Посебно се важно истиче заливање у летњем периоду за очување квалитета 

зеленила у зависности од временских услова. 

За управљање шумама и шумским земљиштем одговорно је Јавно предузеће „Србијашуме“ (ЈП „Србијашуме“). 

 

2.7 ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

На територији Општине Нова Варош постоје енергетски објекти инсталиране снаге 162 МW (ХЕ Увац снаге 36 МW, ХЕ 

Кокин Брод снаге 22.5МW и ХЕ Бистрица снаге 104МW). 

Енергетски потенцијали Општине Нова Варош су: водени ресурси (680 МW РХЕ Бистрица II- постоји урађен пројекат, 15-ак 

МХЕ капацитета 25 МW), биомаса (22. 400 ha шума или 38,6% шумовитости општине) са потенцијалом постројења од 8 МW за 

топлотну и 4 МW за електричну енергију, енергије ветра и сунца (претпоставка је око 15МW).  

Укупна могућност је, изградња енергетских објеката инсталисане снаге око 750 МW - ЗЕЛЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ. 

Изузетни хидропотенцијали препознати су и за изградњу минихидроелектрана (МХЕ) на златарским рекама.Просторним 

планом општине Нова Варош предвиђена је изградња 20 МХЕ. Према локацијама које су просторним плановима јединица локалне 

самоуправе предвиђене за изградњу енергетских објеката за производњу енергије на бази водних ресурса, општина је надлежна за 

издавање дозвола за изградњу 6 МХЕ, док је Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине било надлежно за 

преосталих 14 МХЕ које су обухваћене Просторним планом подручја посебне намене Специјалног резервата природе Увац.  



 

 

 
 

За сада су изграђене и стављене у погон 3 МХЕ на реци Бистрици – Речице (инсталисана снага 930 КW), Црквине 

(инсталисана снага 850 КW) и Хидра-електро (инсталисана снага 100 КW), док су још 3 у поступку издавања локацијских и 

грађевинских дозвола.  

Потенцијал сунчеве енергије на територији Општине Нова Варош је доста велики. Просечана дневна енергија глобалног 

зрачења за 1 m2 равне површине је 3,61 kWх (средња годишња вредност) и креће се у распону од 1.3kWх зими до 5,9kWх лети. На 

годишњем нивоу то је просечна вредност глобалног зрачења од 1316.4kWх/m2 (поређења ради, у Немачкој је то 1000kWх/m2), што 

је знатно изнад европског просека, са изузетно повољним сезонским распоредом. 

Потенцијаленергије ветра је такође велики, пошто је Општина Нова Варош брдског планинско подручје на коме се 

сучељавају утицаји медитеранског и континенталног климатског подручја, што доводи до струјања ваздуха, погодног за изградњу 

ветрогенератора. 

Највећа дрвна маса на пању и највећи годишњи запремински прираст у општини Нова Варош остварују се у шумама смрче, 

јеле и букве. Укупна запремина на пању у шумама ове три дрвне врсте износи 3,73 милиона m3 и у односу на укупну запремину на 

пању у шумама у овој општини (збирно државно и приватно власништво) то представља 60,2%. Од осталих дрвних врста по 

величини запремине на пању издвајају се цер и црни бор. 

Са становишта биланса производње и потрошње дрвне биомасе значајна је чињеница да дрвног остатка у шуми има у 

одређеним количинама.Шумски дрвни остатак (ситна грањевина, овршци и др.) се након израде дрвних сортимената слаже у 

купе/хрпе поред пања (тзв. шумски ред).Дрвни остатак који настаје у пиланској преради дрвета транспортује се у околне фабрике 

брикета.Поред шумског и пиланског дрвног остатка у разматрање је потребно узети и кору као нуспроизвод која се тренутно 

заједно са крупним дрвним остатком продаје фабрикама за производњу плоча на бази дрвета. 

У циљу стимулисања експлоатације обновљивих извора енергије, општина Нова Варош је 2009. године израдила Студију: 

Потенцијали и могућности коришћења дрвне биомасе за производњу енергије и економски развој општина Нова Варош, Прибој и 

Пријепоље. Са 22.400 хектара шуме, Нова Варош се убраја у једну од најшумовитијих општина у Србији – 38.6% површине 

општине је под шумом (републички просек је 29%). Око 83% дрвне запремине на пању налази се у државним шумама којима 

газдује ЈП Србија шуме. Студија је показала да су у општини Нова Варош енергетски потенцијали из дрвне биомасе већи у односу 

на годишњу енергије из мазута за 4,95 милиона kWh. То значи да расположиве количине могу у потпуности да задовоље тренутне 

потребе за енергијом као и да омогуће проширење постојећих капацитета и мреже корисника или покретање когенерацијских 

постројења за производњу топлотне и електричне енергије.Ове чињенице су посебно значајне јер отварају могућност замене 

фосилних горива у топланама за даљинско грејање, са обновљивим енергентима, чиме би се значајно смањила емисија штетних 

гасова, током грејне сезоне. 

Од  57.000 m2 простора који се греје од стране јавног предузећа “Енергија Златар НВ” доо, 6.900 m2, односно 12.10%, је 

грејање на пелет ( биомасу), а остало 87,90% је грејање на мазут. 

У плану је изградња нове, централне котларнице, која ће грејати основну  школу, техничку школу, гимназију, градску халу и 

зграду општине. Капацитет котлова на дрвену сечку биће 2 MW. 

 

3. ФАКТОРИ РИЗИКА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

3.1 Бука 

 

У циљу заштите животне средине и здравља људи, као и информисања јавности о резултатима мерења буке и 

успостављања мониторинга буке, потребно је извршити мерење комуналне буке у складу са Законом о заштити од буке у животној 

средини("Сл.гласник РС", бр.96/2021).Потребно је одредити мере забране и ограничења усвајањем нове градске Одлуке о мерама 

за заштиту од буке. 

 

Такође је неопходно и информисање јавности о резултатима мерења буке и успостављање мониторинга буке. 

 

Транзитни саобраћај се одвија кроз сам град, јеррегионални пут М21, који је прилично оптерећен, пролази кроз уже 

градско подручје. У складу са законском регулативом, неопходно је вршити систематско мерење буке у животној средини и на 

основу резултата добијених тим мерењем биће извршено ново, акустично зонирање подручја града. 

 

 

3.2 Отпад 

 Локалним и Регионалним планом управљања отпадом за општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница између осталог  

предвиђена је изградња и опремање рециклажног дворишта. 



 

 

 
 

Заштита животне средина је један од највећих изазова четири партнерске општине које се налазе на тромеђи три државе. 

Велики број несанитарних и „дивљих“ депонија на територији ове 4 општине је нарочито проблематичан јер се на овој територији 

налазе Специјални резерват природе „Увац“, Ваздушна бања „Златар“, Природна добра „Сопотница“ и „Камена Гора“, Прибојска 

бања, Парк природе Златибор, и др. Процена је да се годишње акумулира око  25.000t комуналног отпада, од чега на територији 

општине Пријепоље (10.800t), Прибој (3.700t), Нова Варош (3.500t), Сјеница (5.500t). Постоји даљи тренд повећања комуналног 

отпада, нарочито имајући у виду потребу чишћења вишедеценијских несанитарних и дивљих депонија: пријепољске на улазу у 

град, на самој обали Лима; Друглића на прибојској територији где се несанитарно одлаже отпад из Нове Вароши и Прибоја; 

сјеничке несанитарне депоније „Говеђак“ која се налази на обронцима Златара.Посебна отежавајућа околност је што се неке од 

највећих несанитарних депонија налазе на самој обали реке Лим, која се улива у Дрину и са собом односи огромне количине 

отпада, што прети да изазове праву еколошку катастрофу, регионалних размера. 

Суочене са овим проблемима, представници ове четири општине основале су ДОО за управљањем чврстим комуналним 

отпадом на територији општина Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница 2013.године међуопштинским споразумом о сарадњи. 
Оснивање регионалног предузећа био је један од кључних резултата низа пројеката из области управљања отпадом у периоду 

2011-2014.године:  Израда локаланог и регионалног плана управљања отпадом (IPA 2007), Израда ПТД за рециклажно двориште 

(2012., Европски прогрес), CLEAN – едукација грађана и опремање рециклажног центра Браношевац (2012-2014., СВС), Израда 
ПТД за изградњу регионалне санитарне депоније Бањица (2013., Евр.Прогрес). Седиште предузећа је у Новој Вароши, а локација 

тела депоније налази се на КО Челице, Нова Варош. Од оснивања до данас, предузеће има 1 запосленог – директора. Претежна 

делатност предузећа је сакупљање неопасног отпада. До 2018.године није било никаквих инвестиција у оквиру регионалне 
депоније. 

 

Одлуком о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом МЗЖС (бр. 353-5076/2018), дефинисано је да 
су општине Нова Варош, Пријепоље, Прибој и Сјеница ЈЛС које одлажу отпад на Регионалну санитарну депонију „Дубоко“ 

Ужице, са претоваром на трансфер станици „Бањица“, Нова Варош. На основу тога, крајем 2018.године приступило се изради ПТД 

за изградњу трансфер станице Бањица са рециклажним двориштем - финансирање МЗЖС (5мил. РСД). 
 

Током 2019.приступило се изради и ПТД за изградњу Регионалног центра за управљање отпадом Бањица, који је 

финансиран делом од МЗЖС (23,4 мил. РСД) и учешћем општине Нова Варош 5,9мил. рсд.Општине Нова Варош, Пријепоље и 
Прибој обезбедиле су 50.000.000,00 динара за изградњу трансфер станице и неопходну техничку документацију (50% Пријепоље, 

30% Прибој и 20% Нова Варош). 

 
    У 2021.години започета је изградњатрансфер  станице са рециклажним двориштем где је процењена вредност радова 94 

милиона РСД.  

 
   Почетак рада трансфер станице  се очекује у првој половини 2022.године. Служиће за селектовање, 

прикупљање,претовар и транспортовање  отпада са територија општина Нова Варош, Прибој и Пријепоље у Регионалну депонију 

„Дубоко“. 
 

              На територији града, постављено је 265 контејнера од 1,1 m³, 200 канти и 15 контејнера од 5 m³. На територији 13 Месних 

заједница укупно је постављено 129 контејнера.  

                Комунално предузеће ће преостале контејнере распоредити према приоритету на одговарајућим локацијама. 

 

 

3.3 Отпадне воде 

Површинске воде у Новој Вароши припадају Дринском сливу. Најзначнија река на подручју Општине је Увац. На Увцу су 

подигнуте три хидроцентрале са три вештачка језера: Увачко, Златарско и Радоињско. Капацитет језера је 5 милиона m3 (по 

просторном плану Републике Србије највећи хидропотенцијал Србије у погледу водоснабдевања). Кроз Општину Нова Варош 

једним делом свога тока протиче река Лим. На Лиму се налази једна хидроцентрала која припада општини Нова Варош. У 

општини се налази и већи број мањих речица попут Вршевине, Златарске реке, Злошнице, Варошке река и сл. Све ове реке се 

уливају у Бистрицу која се улива у Лим.  

У области отпадних вода неопходно је достићи следећи циљ - унапређење и модернизација канализационе инфраструктуре и 

изградња система за пречишћавање отпадних вода. 

У 2021. години кроз пројекатИзградње фекалне канализације у туристичкој зони Златарпланирана је изградња  канализације у 

предметном обухвату, уз додатне анализе са задатком у циљу остварења могућности прикључења свих изграђених објеката 

недалеко од трасе. Планирано је прикључење објеката у околини ресторана „Ривал“ и објеката на путу за „Црвене Воде“. Фекална 

канализација у туристичкој зони Златар је део целине канализационог система који ће се коначно укључити у постојећи уређај за 

пречишћавање отпадних вода који се налази у КО Брдо Нова Варош. 

Изградња фекалне канализације на Златару – крак Брдо – Црвене воде – Дрмановићи подразумева сепаратни систем каналисања 

отпадних и атмосферских вода. Јавна канализациона мрежа укупне дужине 1.951m обухвата потез Златар – крак Брдо –Црвене 

воде Дрмановићи. Укупна површина свих захваћених парцела је око 6 ha и обухвата следеће кп.бр.877/3, 879/1, 880, 881, 900/1 КО 

Брдо и 1817/1, 1818/2 КО Дрмановићи. 

Еколошка одрживост је обезбеђена,  обзиром да пројекат има директан утицај на заштиту животне средине, кроз врло озбиљан 

приступ регулисању проблема отпадних вода. Тиме се стварају услови за даљи одрживи развој туризма, уз поштовање највиших 

стандарда у заштити животне средине. Овим пројектом прикупиће се отпадне воде из туристичке зоне и укључити у центрачни 

колектор „Варошке реке“. Сва прикупљена отпадна вода прерадиће се у будућем ППОВ. 

Институционална одрживост ће бити обезбеђена тим што ће управљање, одржавање и даље унапређење система одвођења и 

пречишћавања отпадних вода из Туристичке зоне „Златар“ бити у ингеренцији ЈП „3. Септембар“. 



 

 

 
 

 У  општини Нова Варош потребно је  у наредном периоду изградити још додатне км секундарне мреже фекалне канализације, као 

и  на подручју околних сеоских насеља, чиме би се значајно подигао ниво животног стандарда и омогућило боље функционисање 

комуналних делатности. Фекалне воде из градског и приградских насеља планирано је да се пречишћавају у ППОВ у Новој 

Вароши. 

Након изградње водоводних система у свим насељима општине, потребно је изградити и канализациону мрежу која би покрила сва 

насеља и планирати изградњу већег броја постројења за пречишћавање отпадних вода  мањег капацитета. 

 Планира се и унапређење система кишне канализације. У оквиру ове мере радиће се на систему кишне канализације, што 

подразумева: отворенеканале, риголе око путева, зацевљене колекторе, црпне станице за препумпавање и др. 

 

3.4 Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 

Јонизујућа зрачења су електромагнетска или честична зрачења која могу дајонизују материју и да изазову оштећења ћелија 

живих организама. Нејонизујућа зрачења су електромагнетска зрачења која обухватају: ултравиолетно зрачење, видљиво зрачење, 

инфрацрвено зрачење, радио-фреквенцијско зрачење, електромагнетска поља ниских фреквенција и ласерско зрачење. Извори 

нејонизујућег зрачења срећу се у свакодневном животу, а то су: мобилни телефони, компјутери, телевизори, пегле, електрични 

шпорети...  У области заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења неопходно је достићи следећи циљ – унапређење 

мониторинга и заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења. 

 

3.5 Хемикалије и хемијски удеси 

Хемијска индустрија и друге гране индустрије, које у својим производним процесима користе различите хемикалије, 

представљају значајан извор потенцијалних загађења животне средине, услед чега се захтеви које оператери морају да испоштују, 

у погледу заштите, константно пооштравају. 

Како на територији наше општине хемијска индустрија није развијена, тако не постоји опасност од загађења животне средине 

хемикалијама и хемијских удеса, су релативно мале. 

 

3.6 Биохазард и зоохигијена 

 Најзначајније проблеме у вези са биохазардом и зоохигијеном, на територији општине Нова Варош, представља сузбијање 

штетних организама – глодарa, комарцa и крпељa као и  сузбијање инвазивних коровских врста,  а пре свега амброзије. 

 

Као највећи коровски алерген издваја се амброзија, али и неке друге коровске биљке, попут копривепредстављају значајан фактор 

ризика за осетљиву популацију.Популацију амброзије на територији Златиборског округа прати ПССС „Ужице“, која на основу 

увида са терена иницира спровођење мера уништавања ове коровске врсте. 

У области зоохигијене и биохазарда неопходно је достићи следећи циљ – смањење ризика од биолошког загађења животне 

средине. 

 

3.7 Елементарне непогоде и катастрофе 

Под појмом елементарна непогода подразумева се стање када на одређеном простору и за одређено (кратко) време дође до 

таквог оштећења материјалних добара, односно угрoжености здравља или живота људи чије последице није могуће отклонити 

за жељено време постојећим устаљеним методама рада и постојећом организацијом. На нашем простору има услова за настанак 

следећих елементарних непогода: пожара, клизања тла, одрона, суша и мразева. 

Неконтролисана активност у шумским пределима или на ободним подручјима веома често доводи до појаве пожара.У циљу 

заштите од пожара у пошумљеним пределима, неопходно је приступити озбиљној заштити ових простора. ЈП „Србијашуме“, које 

газдуји највећим шумским комплексима на територији општине Нова Варошпредузимају одређене превентивне противпожарне 

мере:  

- обновљање постојећих и просецање нових противпожарних путева, појаса и просека, како би се евентуално покренути 

пожар делимично локализовао и на тај начин смањиле негативне последице; 

- подизати мешовите састојине, биолошке противпожарне пруге, посебно учистим четинарским шумама; 

- забрана ложење отворене ватре на удаљености од 200 m од руба шуме, изузев на јасно обележеним подручјима и сл. 

 Појава клизишта, а пре свега одрона је честа појава у нашим крајевима.Најинтезивнија је почетком пролећа, када услед 

наглог топљења снега и превелике количине воде у површинским слојевима земљишта долази до покретања тла и обурвавања 



 

 

 
 

камена и земље. Оно што је потребно предузети јесу најефикасније, а уједно и најјефтиније мере: пошумљавање оголићених 

подручја и онде где то није могуће услед великог нагиба, постављање заштитне мреже. 

Последице од суше и касног пролећног мраза је тешко спречити у целости, али се бар могу ублажити како би ратарске 

и воћарске културе са што мање штете завршиле свој вегетациони период. Неке од тих мера су: вештачко орошавање воћарских 

култура, постављање заштитних мрежа, наводњавање и сл. 

Територију општине Нова Варош, од истока према западу, чине три венца планина паралелно поређаних и одвојених 

једном висоравни.Рељефом доминирају заталасане флуви- денудационе површи, котлинска проширења, планине и сужења Лима, 

Увца и њихових притока. Територија општине Нова Варош оивичена је планинским венцима Златара, Голије, Јавора, Чемернице, 

Мучња, Муртенице и Златибора. Кречњачки масив Златара, просечне висине 1.500 m, дуг је 22 km, а широк 10 - 12 km.  

Због свог географског положаја, клима у Новој Вароши јеумерена,на споју   медитеранске и планинске климе, 

максималан број сунчаних дана (951 час, 265 сунчаних и око 100 снежних дана у години.  

           Нова Варош је планинско место где су зиме изразито дуге и хладне. Зиме трају  6 месеци а висина снега износи и до 1.5 

метар.  

Због разуђености општине, села су удаљена и већина сеоских путних праваца је непроходна у зимском периоду. Мештани 

села  су често „одсечени“ од општине због великих снежних сметова који су чести у зимском периоду. Ветар доприноси стварању 

снежних сметова и повећању зимског покривача. Из тог разлога се често уводи и ванредна ситуација где се у погон ставља сва 

механизација како би се дошло до завејаних домаћинстава. 

Општина Нова Варош је добила подршку ресорног министаства за реализацију 4 пројекта и то: 

1. „Очување и заштита вода као природног ресурса на реци Лим“ – преградне баријере. Министарство ЗЖС је за 

реализацију овог пројекта определило 19.000.000,00 динара, док је општина Нова Варош узела учешће у пројекту са 

4.500.000,00 динара. Реализацијом овог пројекта успотављене су и ојачане међуопштинске сарадње општина Нова 

Варош, Пријепоље и Прибој. Спречена је контаминација лимске котлине за 50% и изузетно је повећан допринос  

одржавања природних ресурса, одрживости и развоју заштити животне средине све три општине кроз заштиту  вода 

реке Лим. ( Пројекат реализован). 

2. „Суфинансирање реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години  на 

територији општине Нова Варош“ -  пројектне активности се односе на уређење  деградираног земљишта подложног 

воденој ерозији, одронима и појави клизишта на Златару. Министарство ЗЖС је доделило општини Нова Варош 

средства у износу од 3.230.304,00 динара, док је општина имала обавезу да суфинансира преостали износ средстава 20% 

што износи 807.576,00 динара. Продужење рока за реализацију овог  пројекта је одобрено од стране министарства до 

15.05.2022.године. 

3. Пилот пројекат „ Улога ученика у заштити животне средине“ (септембар 2021.- април 2022.) У току је реализација 

овог пројекта, који има за циљ унапређење знања и ставова о животној средини и јачање професионалних компетенција 

као и подизању свести код деце а и родитеља. Кроз пројекат ученици препознају локалне проблеме и кроз активности у 

школама подижу свест о важности решавања локалних еколошких проблема  кроз рационално коришћење природних 

ресурса. Кроз пилотирање пројекта, ученици се кроз прилагођени садржај  упознају са националним и међународним 

мерама и примерима добре праксе који се примењују у различитим областима заштите животне средине. 

Имплементација пројекта се постиже и кроз рад наставника, родитеља, ученика и представника локалне заједнице. 

Резултати досадашњег пилот пројекта је објекат метеоролошке станице коју је направила   ОШ „Момир Пуцаревић“ из 

Акмачића. Републички  Метеоролшки Завод Србије је донирао школи инструменте за мерење временских прилика. 

Стручно лице из општине Сјеница ће инталирати инструменте у објекту станице и извршити обуку лица у наредном 

периоду.  

4. Пројекат „ Школе за бољи квалитет ваздуха“ заједнички спроводе UNICEF  и SKGO уз подршку Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и Института за нуклеарне науке „Винча“. Циљ програма је подизање свести и 

интересовања деце  за негативан утицај загађења ваздуха и климатских промена.Циљ пројекта је повећање свести о 

нивоима загађења ваздуха и његовим штетним ефектима на здравље и благостање школске деце, родитеља и наставника, 

инсталирањем сензора квалитета ваздуха у школама.Такође, иницијатива има за циљ промовисање културе иновација и 

употребе података и подршку локалним самоуправама (ЛС), Министарству образовања, науке, технологије и развоја 

(МоЕСТД) и другим креаторима јавних политика кроз коришћење једноставних алата за подизање свести, вештина и 

комуникације захтева у вези са утицајем загађења ваздуха на децу и младе. У току је рализација пројекта. 

4. ПРАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР 

 

Систем правних норми у области заштите и унапређивања животне средине чини велики број закона и других прописа.Нови 

законски оквир за заштиту животне средине уведен је сетом закона из децембра 2004.године, који представљају нови допринос 

усклађивању прописа из области животне средине са значајним европским директивама: 

 

 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 135/04 и 36/09): 

 

-спровођење процедуре процене утицаја на животну средину и процене утицаја затеченог стања, што резултира издавањем 

сагласности на Студије процене утицаја на животну средину појединачних пројеката, или доношењем одлуке да није потребна 

израда Студије и прописивањем мера заштите животне средине, у складу са законом;  



 

 

 
 

-ажурирање Студија; 

-утврђивање испуњености прописаних мера и услова заштите животне средине у поступку добијања употребне дозволе; 

-инспекцијски надзор. 

 

 Закона о стратешкој процени утицаја на животнусредину („Сл. гласник РС“, 135/04и88/10): 

 

-утврђивање мера и услова заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима; 

 -издавање Мишљења о потреби стратешке процене утицаја на животну средину планова, програма и основа; 

-издавање Мишљења на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину планова, програма и основа;  

-оцена Извештаја и давање сагласности на Извештај о стратешкој процениутицаја на животну средину планова, програма и 

основа. 

 

Закона о интегрисаном спречавању и контролизагађивања („Сл.Гласник РС“,бр.135/04, 25/15 и 109/2021): 

 

-издавање интегрисаних дозвола; 

-инспекцијски надзор. 

 

 Закона о хемикалијама ("Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15): 

 

-издавање,продужавање и одузимање Дозволе за обављањеделатностипромета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који 

нијеувозник,произвођач односно даљи корисник, као и дозволу за коришћење нарочитоопасних хемикалија физичком лицу; 

-достављање Извештаја о издатим дозволама Агенцији за хемикалије једномгодишње, а најкасније до 31.марта текуће године за 

претходну годину;  

-инспекцијски надзор. 

 

Закона о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС", бр.36/09 И 10/2013 и 26/2021-др.закон): 

 

-обезбеђивањемониторинга квалитета ваздуха успостављањем локалнемреже мерних станица и израда и финансирање 

Програмамониторингаквалитета ваздуха; 

-јавно објављивање (средства јавног информисања, електронски медији и вебстранице)  и  достављање  података  о  резултатима  

мониторинга  Агенцији  зазаштиту животне средине; 

-доношење одлуке о мерењима посебне намене; 

- наменска мерења нивоазагађујућих материја у случајевима када постоји основана сумња да је дошлодо загађења ваздуха које 

може да наруши здравље људи и животну средину; 

-обавештавање јавности путем радија, телевизије, дневних новина, интернетаили на други погодан начин, у случају прекорачења 

концентрације о којој сеизвештава јавност; 

 

Закона о заштити природе ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и88/10, 91/10, 14/16, 95/18 и 71/2021 -др.закон): 

 

-планирање, уређење и коришћење простора, природних ресурса и заштићених подручја; 

 -издавање услова заштите природе у плановима, основама, програмима иСтудијама процене утицаја на животну средину; 

-обезбеђивање очувања значајних и карактеристичних обележја предела у планирању и уређењу простора и коришћењу 

природних ресурса; 

 -покретање иницијативе за проглашење заштићеног подручја (парк природе, споменик природе, као и предео изузетних одлика у 

коме се не налази културно добро од изузетног значаја, а којима је цела површина на територији јединице лок. сам.)предлогом 

акта о проглашењу заштићеног подручја, на основу израђене Студије заштите од стране Завода за заштиту природе Републике 

Србије, а за чију израду финансијска средства обезбеђује локална самоуправа; 

-инспекцијски надзор. 

 

 

Закона  о  заштити  од  буке  у  животној  средини("Сл.гласник РС", бр.96/2021): 

 

-одређивање акустичких зона; 

-одређивање мера заштите од буке, на захтев организатора јавних скупова и активности (забавне и спортске приредбе и друге 

активности на отвореном и у затвореном простору); 

 -израда стратешких карата буке за агломерације на територији јединицелокалне самоуправе, као и за постројења и активности за 

које интегрисану дозволу издаје надлежни орган локалне самоуправе;  

-израда локалног акционог плана за агломерације на територији локалнесамоуправе као и за постројења за која локална 

самоуправа издаје интегрисану дозволу; 

 -обезбеђивање финансијских средстава за мониторинг буке (процена, праћењеи контрола нивоа буке у животној средини); 

 

 

 

 

Закона о управљању отпадом ("Сл.гласник РС",бр.36/09,88/10, 14/2016 и 95/2018 – др.закон): 

 

-Скупштине две или више јединица локалне самоуправе на чијим територијама укупно живи најмање 200.000 становника доносе, 

по прибављеној сагласностиминистарства,регионалниплан управљања отпадом, којим се дефинишузаједнички циљевиу складу 

са Стратегијом управљања отпадом.Затериторије  на  којима  живи  мање  од  200.000  становника,  може  се  



 

 

 
 

донетиРегионалниплануправљањаотпадом попретходно израђенојСтудијиоправданости на коју сагласност даје 

Министарство. Споразумом скупштинајединица локалнесамоуправеуређује се поступак израде идоношењарегионалног плана; 

-припремање Локалног плана управљања отпадом; 

-одређивање локације за изградњу и рад постројења за складиштење, третманили одлагање отпада, од стране једне или више 

јединица локалне самоуправепод условима утврђеним Споразумом; 

-одређивање локације за трансфер станицу (уколико се определи постојањетрансфер станице на подручју локалне самоуправе); 

-издавање одобрења за локацију мобилног постројења за третман отпада; 

-обезбеђивање контејнера за одлагање комуналног отпада из домаћинства и др. 

 

Закон о заштити животне средине ( "Сл.гласник РС",бр.135/04, 36/09,36/09- др. закон, 43/2011 -одлука УС, 14/2016, 

76/2018, 95/2018 и 95/2018 – др.закон): 

 

-израда и доношење планова и програма управљања природним ресурсима идобрима ускладу са стратешким документима–

Стратегијомпросторногразвоја Републике Србије и Националном стратегијом одрживог коришћењаприродних ресурса и 

добара, у складу са својим специфичностима; 

-уређивање начина и услова под којим се морају надокнадити јавне зеленеповршине уништене изградњом објеката; 

-утврђивање услова заштите животне средине у просторним и урбанистичкимплановима, на захтев органа надлежног за припрему 

и доношење плана, а наоснову услова и мишљења надлежних стручних организација; 

-доношењеакта о увођењу посебних мера у случајевиманепосреднеопасности или прекорачења прописаних граничних вредности 

загађења ако језагађење  ограничено  на  територији  јединице  локалне  самоуправе  и  немаутицаја на шире подручје; 

-одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију иремедијацију за подручје од локалног значаја; 

-доношење екстерних планова који су саставни део планова за реаговање уванредним ситуацијама; 

-проглашавање стања угрожености животне средине и обавештавање јавностио предузетим мерама у случају удеса; 

-доношење Програма заштите животне средине на својој територији, односнодоношењелокалних акционих и санационих планова, 

у складусаНационалним програмима и плановима које доноси Влада исвојиминтересима и специфичностима; 

-достављање података из мониторинга Агенцији за заштиту животне средине; 

-успостављањеи вођење  Локалног регистра извора загађивањаживотнесредине; 

-прописивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине; 

-формирање буџетског фондау складу са Законом којим се уређује буџетскисистем и сл. 

 

Поред Националне регулативе, сфера заштите животне средине регулисана је и различитим регионалним и локалним 

актима, као што су: 

 

 

Регионални план управљања отпадом 

 

Регионални план управљања отпадом за општине Прибој, Пријепоље, Нова Варош и Сјеница је урађен. Регионални план 

управљања отпадом има за кључни циљ да допринесе одрживом развоју Региона кроз успостављање и развој система управљања 

отпадом који ће контролисати настајање отпада, смањити утицај продукције отпада на животну средину, побољшати ефикасност 

ресурса, омогућити правилан ток отпада до његовог коначног одлагања на регионалну депонију, стимулисати инвестирање и 

максимизирати економске могућности које настају из отпада. Овај циљ подразумева и реализацију неких специфичних циљева, од 

којих су најзначајнији: 

- обезбедити да се систем управљања отпадом развије у складу са најприхватљивијим опцијама за животну средину; 

- развити принципе и план активности управљања отпадом у средњорочном периоду и дугорочно достићи законске захтеве и 

циљеве Стратегије управљања отпадом у Србији; 

- обезбедити довољно флексибилности у планским решењима за инкорпорирање побољшане технологије за третман отпада због 

осигурања оптималног коришћења; 

- подизање јавне свести за будуће изазове у спровођењу општинског плана за управљање отпадом и промовисање активног учешћа 

свих заинтересованих страна у циљу задовољења циљева. 

 

Стратегија одрживог развоја општине Нова Варош од 2021-2028.године је у фази израде у којој је Заштита животне 

средине дефинисана као један од стратешких приоритета општине. 

 

 

Просторни план општине Нова Варош 

 

Утврђују се зоне, појасеви и комплекси с посебним режимима и правилима изградње и уређењапростора на подручју 

Просторног плана, и то: 

 

1. зоне заштите природних вредности; 

2. зоне санитарне заштите вода; 

3. заштитни појасеви у инфраструктурном коридору; 

4. започете и инициране зоне изградње; 

5. зоне и локалитети за индустрију и МСП; и 

6. туристички комплекси, центри и насеља. 

 

 

Локални план управљања отпадом 

 



 

 

 
 

Полазне основе за активности које су предузете за израду и реализацију Локалног плана управљања комуналним 

отпадом су циљеви, начела и принципи дефинисани у оквиру Стратегије управљања отпадом Републике Србије ("Службени 

гласник РС", број 29/10), Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18), Закона о амбалажи 

и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", број 36/09, 95/18), Закона о заштити животне средине("Службени гласник РС", 

број 135/04, 36/09 и 95/18) и Регионалног плана управљања отпадом који је урађен за општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и 

Сјеницу. 

Поред испуњавања законске обавезе, сврха овог плана је дугорочно успостављање одрживог система за управљање 

отпадом, пре свега, на нивоу општине, али и региона, на начин којим ће се контролисати стварање отпада, смањити утицај 

генерисаног отпада на животну средину, побољшати ефикасност ресурса, стимулисати инвеститори, повећати економске 

могућности које настају из отпада и омогућити правилно одлагање отпада.  

 

Циљеви Локалног плана управљања отпадом су:  

- смањење загађења од неправилно одложеног отпада за будуће генерације; 

- управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина; 

- оријентација управљања отпадом за наредни период, као резултат развоја економије и индустрије; 

- осигурање стабилних финансијских ресурса и подстицајних механизама за инвестирање и спровођење активности према 

принципима загађивач плаћа и/или корисник плаћа; 

- проширење услуга на подручја која нису обухваћена системом прикупљања отпада; 

- смањење, поново коришћење, рециклажа и регенерација отпада; 

- развијање јавне свести на свим нивоима друштва у односу на проблематику отпада; 

- санирање постојећих сметлишта на територији општине; 

 

Кључни принципи који се морају узети у обзир приликом успостављања и имплементације плана управљања отпадом су: 

 

- принцип хијерархије у управљању отпадом; 

- принцип предострожности; 

- принцип близине и регионалног приступа управљању отпадом; 

- принцип избора најоптималније опције за животну средину; 

- принцип „загађивач плаћа“; 

- принцип одговорности. 



 

 

 
 

5. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ОПШТИНЕ/ ГРАДА НОВА ВАРОШЗА 2022.ГОДИНУ 

 

Усвојен на седници.-.........  дана.........................године 

 

 

Редни 

број 

активн

ости Програмска активност 

Сагласност 

министарства 

заштите 

животне средине 

на предлог 

програма (датум 

издавања и број 

сагласности) Детаљан опис активности Циљ активности 

Надлежни за 

спровођење 

програмске 

активности 

Финансијска 

средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности 

Извор средстава 

финансирања 

Износ одобрених 

средстава за ову 

активност у 

претходној години 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање  инхалационих алергена 

 Активност        

 Активност        

 Активност        

Управљање отпадом 

1. 

Прикупљање комуналног 

отпадана територији 

општине Нова Варош, 

санација депонија, 

уклањање дивљих 

депонија  и одношење 

смећа са територија 

месних заједница  

Oва програмска активност 

обухвата прикупљање 

комуналног отпада на територији 

општине Нова Варош, санација 

депонија, одношење смећа са 

територије Месних заједница и 

уклањање дивљих депонија. 

Смањење загађења од неправилно 

одложеног отпада за будуће 

генерације; 

 - управљање отпадом на начин 

којим се не угрожава здравље људи и 

животна средина; - оријентација 

управљања отпадом за наредни 

период, као резултат развоја 

економије и индустрије; 

- уклањање дивљих депонија 

- санирање постојећих сметлишта на 

територији општине. 

Одељење за 

инвестиције и ЈН 

општине Нова 

Варош, 

ЈП „3 септембар“ 

Нова Варош 

2.900.000,00 

Општински фонд 

за заштиту 

животне средине 

2.500.000,00 

 

 Активност        

 Активност        

Контрола и управљање отпадним водама 

 Активност        

 Активност        

 Активност        

Контрола  и заштита  површинских и подземних вода 

 Активност        

 Активност        

 Активност        

 

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

2. Заштита и уређење јавних  Услуге уређења и заштите свих Циљ ове пројектне активности  је Одељење за 500.000,00 Општински фонд 500.000,00 



 

 

 
 

зелених и рекреативних 

површина и заштита вода 

јавних зелених и површина-

припрема и фрезирање 

земљишта за садњу градских  и 

парковских дрвореда, ископ 

садних јама и пролећна и јесења 

садња. 

 

 

 

 

 

 

 

Услуге чишћења водотокова II 

реда. 

формирање градских  и парковских 

дрвореда који имају за циљ повећање 

продукције кисеоникаи заштиту од 

буке и прашине  близу магистралног 

пута, формиране цветне алеје, 

сређене запуштене локације у граду 

и у туристичкој зони (стајалишта, 

видиковци, приобаља река,језера 

итд.) 

 

Смањење загађености река II реда и 

успостављање здравијег еко-система 

и одржавање постојећег 

биодиверзитета. 

 

 

 

привреду и ЛЕР 

општине Нова 

Варош  и ЈП „3. 

септембар“ 

за заштиту 

животне средине 

3. 

Набавка контејнера и 

канти за јавне зелене и 

рекреативне површине 

(набавка садног 

материјала и други 

материјал за очување 

заштите животне средине. 

 Планирана је набавка 

најразличитијих понуда ове 

врсте опреме:, корпе за отпатке, 

контејнери 

 

 

 

 

Инфо табле са еколошким 

порукама. 

 

 

 

 

 

 

Набавка и садња младих садница 

хортикултурних врста дрвећа и 

грмља, садња ружа, сезонског 

цвећа, разних врста луковица, 

живе ограде и др. 

 

Набавком опреме за одлагање 

отпада, смањујемо могућност 

стварања дивљих депонија.  

 

 

Еко-табле са различитим порукама 

еколошког карактера директно 

утичу на подизање свести код људи у 

циљу очувања животне средине. 

 

 

Сезонске саднице и формирани 

дрвореди доприносе већој 

концентрацији кисеоника и смањују 

утицај буке и загађености ваздуха. 

Одељење за 

привреду и ЛЕР и 

ЈП 

„3. Септембар“ 

Нова Варош  

500.000,00 

Општински фонд 

за заштиту 

животне средине 

500.000,00 

 

 Активност        

Мере адаптације на климатске промене 

 Активност        

 Активност        

 Активност        

Контрола и заштита земљишта 

 Активност        

 Активност        

 Активност        

Контрола и заштита од буке 

 Активност        



 

 

 
 

 Активност        

 Активност        

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 

 Активност        

 Активност        

 Активност        

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

4. 

Конкурси за пројекте и 

програме из области 

заштите и унапређења 

животне средине и 

сарадња са васпитно-

образовним и научним 

установама, са 

удружењима грађана и 

НВО 

 

У 2022. години Општина Нова 

Варош ће расписати конкурс за 

расподелу буџетских средстава за 

финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката удружења 

грађана која делују у области 

заштите животне средине.Додела 

финансијских средстава за 

пружање подршке цивилном 

сектору, чији фокус су пројектне 

активности усмерене на 

унапређење  животне средине. 

Циљ и унапређење заштите животне 

средине кроз јачање свести јавности 

о значају заштите животне средине. 

Популаризација животне средине и 

информисање становништва о стању 

животне средине. 

Тематске области су: заштита 

природних вредности; заштита 

земљишта; заштита вода; 

управљање отпадом, прилагођавање 

и ублажавање климатских промена;  

промоција зелене економије. 

Одељење за 

привреду и 

ЛЕР,Општинска 

управа 

500.000,00 

Општински фонд 

за заштиту 

животне средине 

500.000,00 

 Активност        

 Активност        

Остало 

 Активност        

 Активност        

 Активност        

 

 

Место и датум Место печата ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

   

Нова Варош, 02.02.2022.година                                                                                 Радосав Васиљевић



 

 

 
 

5.1 Управљање отпадом и проширење обухвата у прикупљању комуналног отпада на територији ОНВ, санација 

депонија, уклањање дивљих депонија и одношење смећа за територије МЗ-а 

Прикупљање отпада на сеоском подручју 

ЈП „3. Септембар“ врши организовано сакупљање отпада на територији сеоских месних заједница и превоз кабастог и другог 

неопасног отпада. 

Закључком општинског Већа од 31.08.2020.године проширује се обухват одвожења отпада и на територије МЗ Јасеново и Бела 

Река.Укупно се прикупља и  празни 129  контејнера распоређених на територији 13месних заједница. Управљање отпадом врши се на 

начине који не угрожавају здравље људи и животну средину.  Динамика активности одвожења комуналног отпада усмерена је и 

прилагођена на основу интензитета попуњености капацитета опреме за одлагање отпада. 

          Комунално предузеће се бави и уређењем дивљих депонија на територији општине Нова Варош. Кроз јавни позив за „Доделу 

средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног  одлагања и уклањања отпада“ у 2021.години које је 

расписало ресорно Министарство. Кроз пројектне активности  комунално предузеће ЈП „3. септембар“, је према налогу комуналног 
инспектора спровело све пројектне активности које се односе на санацију и чишћење дивљих сметлишта и депонија комуналног отпада 

(грађевинског и комуналног отпада, смећа, пластичне и  металне амбалаже и др.) на 8 локација.Исте активности се планирају и у 

текућој години. 

 

 

5.1.1 Услуге  уређења и одржавања јавних зелених површина 

Циљ ове мере је уређење градских дрвореда, паркова, запуштених и несређених локација у граду и у туристичкој зони (стајалишта, 

видиковци, приобаља река и језера итд). Ова мера обухвата следеће активности: припрема земљишта, фрезирање, ископ садних јама, 

формирање и садња парковских дрвореда, садња градских дрвореда, садња дрвећа и цвећа на свим јавним зеленим и рекреативним 

површинама итд. 

            Заштита вода се односи на чишћења водотокова II реда. Чишћењем стварамо здравији еко-систем и одржавамо постојећи 

биодиверзитет. Надзор над чишћењемвршиће Одељење за инвестиције и јавне набаке, а извођење радова на чићењу врши ће ЈП „3. 

септембар“  Нова Варош. 

 

 

 

 

5.1.2 Набавка контејнера и канти 

 

Планиранаје набавка најразличитијих понуда ове врсте опреме: корпе за отпатке, контејнери  и инфо табле са еколошким порукама итд.  

Обезбеђивање одговарајућих канти за отпатке у довољном броју помаже да јавне површине остану чисте и уредне.Квалитетно 

дизајниране и израђене канте омогућиће одлагање отпада на одговарајући начин и тако допринети очувању животне средине. 

Због изложености утицају временских услова током читаве године, сва опрема би била израђена од квалитетног материјала, отпорног 

на влагу, врло високе/ниске температуре, као и значајне осцилације истих. Набавком опреме директно утичемо на спречавање 

формирања дивљих депонија. 

Инфо табле са порукама еколошког-едукативног карактера поставиће се на разним излетиштима (локацијe око реке Злошнице, 

туристичкој зони Златара и на језерима), шумским стазама, стајалишта, видиковцима  и другим фрекфентним локацијама у циљу 

подизања еколошке свести посетиоца истих, и утицања на смањење штете од природних непогода које могу бити делимично изазване 

великим количинама смећа у нашим рекама и шумама.  

Постављањем инфо табли утицаће се и на мештане и на туристе, да се према планети и природи понашају одговорно зарад  себе и зарад 

будућих генерација које долазе. 

 

5.2.3Набавка садног материјала за уређење јавних зелених и рекреативних површина(набавка садница, цвећа и др.) 

Кроз овај Програм реализују се активности на уређењу јавних зелених површина које обухватају набавку и садњу младих садница 

хортикултурних врста дрвећа и грмља ( магнолије, јапански јавор, јапанска шљива и трешња, украсни четинари- смарагд тује, 



 

 

 
 

патуљасте тује, лоптасте и пузеће, садњу ружа, сезонског цвећа (пролећне саднице: кадифе, бегоније, медовина, салвије, петуније, 

петровац, сулфиније и јесење хризантеме и лаванде), разних врста луковица, пузећи евонимуси,силвер трава ,живе ограде и многе друге 

биљне врсте у циљу уређења дивљих и запуштених јавних површина. 

5.2 Kонкурси за пројекте и програме из области заштите и унапређења животне средине и сарадња са васпитно-

образовним установама, удружењима грађана и невладиним организацијама, пропагандне активности, учешће на 

стручним семинарима и сајмовима 

У 2022. годиниОпштина Нова Варош ће расписати конкурс за расподелу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката удружења грађана која делују у области заштите животне средине.Циљ ове мере је додела финансијских 

средстава за пружање подршке цивилном сектору, чији фокусу пројектнеактивности усмерене наунапређење  животне средине. 

Конкурс такође, има за циљ и унапређење заштите животне средине кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине. 

Приоритетне тематске области су: заштита природних вредности; заштита земљишта; заштита вода; управљање отпадом, 

прилагођавање и ублажавање климатских промена;  промоција зелене економије. 

                Право учешћа на Конкурсу имају удружења  (основане ради остваривања општекорисног циља), уписане у Регистар Агенције 

за привредне регистре који делују на територији Републике Србије и чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у 

области заштите животне средине. 
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