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          На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( „Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 20. Статута општине Бечеј ( „Службени лист 
општине Бечеј“ број 5/2019), а на предлог Општинског већа општине Бечеј, Скупштина општине 
Бечеј на L седници одржаној дана 02.09.2019. године, усвојила је 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ 

 
 

I  ОПШТИ ДЕО 
 

Укупни приходи и примања  541.794.501,00 динара и пренета средства (из 2018. године) у 
износу од 163.527.206,00 динара што укупно износи 705.321.707,00 динара кориговано за повраћај 
средстава у буџет општине за рефундацију боловања и накнада за породиљско одсуство у износу од 
191.615,00 динара, за повраћај у буџет општине неправданих средстава добијених на конкурску од 
стране удружења грађана у износу од 65.550,00 динара, за повраћај неутрошених средстава у буџет 
РС за социјалну заштиту-Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 
492.506,00 динара, за повраћај Аутономној Покрајини Војводини неутрошених средстава за пројекат 
Рекултивација северног дела површинског копа Доњи рит у износу од 105.852,00 динара, и износе 
704.980.514,00 динара. 
          Укупни расходи и издаци за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године износе 
558.252.730,00 динар. 
          Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака 
износи 146.727.784,00 динара. 

 Примања и издаци буџета општине Бечеј за период 01.01.-30.06.2019. године, примања и 
издаци на основу продаје, односно набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, 
утврђени су у следећим износима и то: 
 
Утврђивање резултата пословања за период од 01.01.-30.06.2019. године 
 
 

ОПИС 
Шифра економске 
класи- фикације 

Буџетска 
средства 

Додатна 
средства 

Укупна 
средства 
(3+4) 

1 2 3 4 5 
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА         
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I. УКУПНА ПРИМАЊА (7+8) 533,675,400 0 533,675,400 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 531,065,331 0 531,065,331 
1. Порески приходи 71 368,360,454 0 368,360,454 

1.1 Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке 711 215,370,355 0 215,370,355 

1.2 Порез на имовину* + 712 713 131,287,401 0 131,287,401 
1.3 Порез на добра и услуге  714 14,845,681 0 14,845,681 
1.4 Порез на међунар.тргов. и 
трансак. (царине) 715     0 

1.5 Остали порески приходи 716+719 6,857,017 0 6,857,017 
1.6 Социјални доприноси** 72     0 
2. Непорески приходи 74+77+78 44,899,613 0 44,899,613 
Од тога наплаћене камате 7411 2,103,517 0 2,103,517 
2.1 Приходи из буџета** 79     0 
3. Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

8 2,610,069 0 2,610,069 

4. Донације 731+732     0 
5. Трансфери 733 117,805,263 0 117,805,263 
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5 537,846,468 0 537,846,468 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 492,098,598 0 492,098,598 
1. Расходи за запослене 41 126,344,386 0 126,344,386 
2. Коришћење роба и услуга 42+43 205,755,171 0 205,755,171 
3. Отплата камата 44 1,765,240 0 1,765,240 
4. Субвенције 45 30,561,203 0 30,561,203 
5. Права из социјалног осигурања 47 15,390,621 0 15,390,621 
6. Остали расходи 48+49 20,255,346 0 20,255,346 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 76,515,448 0 76,515,448 
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 465 7,372,847 0 7,372,847 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 45,747,870 0 45,747,870 
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 8,138,336 0 8,138,336 
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ 
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО 
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И 
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(IV -V) 

92-62 0 0 0 

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ 
ДЕФИЦИТ) (I-II) (7+8) - (4+5) -4,171,068 0 -4,171,068 

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС 
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) 

(7-7411+8) - (4-
44+5) -4,509,345 0 -4,509,345 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 
(III+VI)   -4,171,068 0 -4,171,068 

Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО 
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И 
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
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IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ 
ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

92 0 0 0 

V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ 
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

62 0 0 0 

VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ 
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО 
ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И 
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(IV -V) 

92-62 0 0 0 

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА         
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 8,119,101 0 8,119,101 
1. Примања од домаћих 
задуживања 911 8,119,101 0 8,119,101 

1.1 Задуживање код јавних 
финансијских институција и 
пословних банака 

9113+9114 8,119,101 0 8,119,101 

1.2 Задуживање код осталих 
кредитора 

9111+9112+9115 
+9116+9117+9118 
+9119 

0 0 0 

2. Примања од иностраног 
задуживања 912 0 0 0 

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 20,406,262 0 20,406,262 
1. Отплата главнице домаћим 
кредиторима 611 20,406,262 0 20,406,262 

1.1 Отплата кредита јавним 
финансијским институцијама и 
пословним банкама 

6113+6114 20,406,262   20,406,262 

1.2 Отплата главнице осталим 
кредиторима 

6111+6112+6115 
+6116+6117+6118 
+6119 

      

2. Отплата главнице страним 
кредиторима 612       

IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 
(III+VI+VII-VIII)   -16,458,230 0 -16,458,230 

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-
VIII-IX=-III)   4,171,068 0 4,171,068 

Пренета неутрошена средства из 
буџета   163,527,206   163,527,206 

 
 

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА                                    
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
    Износ у динарима 
I.   Примања буџета  541,794,501 
II.  Издаци буџета  558,252,730 
III. Резултат (I. - II.) -16,458,229 
Пренета средства 01.01.2019. 163,527,206 
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Корекција прилива  -341,193 

Укупна средства минус   

укупни издаци  146,727,784 
    

ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
    Износ у динарима 

Примања од задуживања и    

продаје финансијске имовине (кл 
9) 8,119,101 

Отплата главнице и издаци за  

набавку финансијске имовине 
(кл 6) 20,406,262 

Нето финансирање (мањак 
примања) 

-12,287,161 
    

УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 
Текући приходи (класа 7) 531,065,331 
Прим од прод нефинан. имов (кл 
8) 2,610,069 

Примања од задуж.и 
приватиз.(кл 9) 8,119,101 

Укупно текући приходи и 
примања 

541,794,501 
    

Текући расходи (класа 4) 492,098,598 
Текући издаци (класа 5) 45,747,870 
Отплата главнице кредита (класа 
6) 20,406,262 

         

Укупно текући расходи  и издаци 558,252,730 
    

    

Резултат -16,458,229 
Минус нето финансирање 12,287,161 
Класа 7+8                       
533.675.400                       Минус 
класа 4+5            537.846.468                 
Буџетски дефицит          
4.171.068        

 

Буџетски дефицит -4,171,068 

 
Буџетски и фискални дефицит износи 4.171.068,00 динара и то је 0,79% од остварених 

текућих прихода. 
Стање на буџетском рачуну на дан 01.01.2019. године износило је 163.527.206,00 динара, а на дан 
30.06.2019. године 146.727.784,00 динара, све обавезе се измирују у року, односно буџет општине 
Бечеј је ликвидан. 
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 
Планирани и остварени приходи и примања по врстама износе: 

  
                                                    

                                                                у динарима 
Редн
и КОНТО 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПЛАН 2019 

ОСТВАРЕ
ЊЕ 
ЈАНУАР-
ЈУН 2019 

  

број Аналитич
ки        
конто          

% 
Извршења 

1 2 3 4 5 6 

I 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1,257,268,0
00 

531,065,3
31 

42.24 

1.1 710000 ПОРЕЗИ 756,587,00
0 

368,360,4
54 48.69 

1.1.1 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

425,191,00
0 

215,370,3
55 

50.65 

  711100 Порези на доходак и капиталне добитке 
које плаћају физичка лица 

425,191,00
0 

215,370,3
55 50.65 

  711111  - порез на зараде  348,313,00
0 

175,341,6
36 

50.34 

  711121 
 - порез на прих. од сам. дел. који се 
плаћа према стварно оств. нето приходу 60,000 22,168 36.95 

  711122 
 - порез на прих. од сам. дел. који се 
плаћа паушално оств. нето прих. по 
решењу ПУ 

9,161,000 4,537,423 49.53 

  711123 
 - порез на прих. од сам. дел. - који се 
плаћа према стварно оствареном приходу 
самоопорезивањем 

26,905,000 
17,741,78
7 65.94 

  711145  - порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари 

2,051,000 1,652,393 80.57 

  711147  - порез на земљиште 1,000 -189 0.00 

  711191  - порез на остале приходе 36,500,000 
15,234,73
6 41.74 

  711193  - порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака 2,200,000 840,402 38.20 

1.1.3 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 275,415,00
0 

131,287,4
01 

47.67 

  713100 Периодични порези на непокретности 206,000,00
0 

95,533,72
3 46.38 

  713121  - порез на имовину обвезника који не 
воде пословне књиге 

120,000,00
0 

57,405,35
9 

47.84 

  713122 
 - порез на имовину обвезника који воде 
пословне књиге 86,000,000 

38,128,36
5 44.34 

  713300 Порези на заоставштину, наслеђе и 
поклон 

4,700,000 2,374,984 50.53 

  713311 
 - порез на наслеђе и поклон по решењу 
ПУ 4,700,000 2,374,984 50.53 

  713400 Порези на финансијске и капиталне 64,700,000 33,377,83 51.59 
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трансакције 4 

  713421  - порез на пренос апсолутних права на 
непокретности 57,000,000 30,283,47

0 53.13 

  713422 
 - порез на пренос апсолутних права на 
акцијама 0 1,135 0.00 

  713423  - порез на пренос апсолутних права на 
моторним возилима по решењу ПУ 7,700,000 3,093,229 40.17 

  713600 Други периодични порези на имовину 15,000 860 0.00 
  713611  - порез на акције на име и уделе 15,000 860 0.00 

1.1.4 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 41,426,000 14,845,68
1 35.84 

  714400 Порези на појединачне услуге 28,000 45,679 163.14 

  714421 Комунална такса за приређи. музи. 
програма у угостите. 

0 1,207 0.00 

  714431 Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 28,000 44,472 158.83 

  714500 
Порези на употребу добара и на дозволу 
да се добра употребљавају или делатности 
обављају 

41,398,000 
14,800,00
2 35.75 

  714513  - комунална такса на моторна  возила 18,500,000 8,674,069 46.89 

  714543 
 - накнада за промену намене 
пољопривредног земљишта 357,000 252,914 70.84 

  714548  - накнада за супстанце које оштећују 
озонски омотач 0.00 933 0.00 

  714549  - накнада за емисије СО2, NО2 пр. мат. 1,800,000 461,869 25.66 
  714552  - боравишна такса 741,000 403,378 54.44 

  714562  - посебна накнада за заштиту и 
унапређивање животне средине 20,000,000 5,006,839 25.03 

1.1.5 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 14,555,000 6,857,017 47.11 

  716100 Други порези које искључиво плаћају 
предузећа, односно предузетници 

14,555,000 6,857,017 47.11 

  716111  - комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору 14,555,000 6,857,014 47.11 

  716112  - ком. такса за истицање и испи. фирме 
ван послов. про.  

0 3 0.00 

1.2 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
378,147,00
0 

117,805,2
63 31.15 

1.2.1 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 378,147,00
0 

117,805,2
63 

31.15 

  733100 Текући трансфери од других нивоа власти 
221,834,00
0 

103,433,6
97 46.63 

  733156  - текући наменски трансфери од АПВ у 
корист нивоа општина 67,207,000 26,120,40

9 38.87 

  733158 
 - ненаменски трансфери од АПВ у корист 
нивоа општине 

154,627,00
0 

77,313,28
8 50.00 

  733200 Капитални трансфери од других нивоа 
власти 

156,313,00
0 

14,371,56
6 9.19 

  733251  - капитални наменски трансфери од 
Републике у корист нивоа општина 

22,000,000 0 0.00 

  733252  - капитални наменски трансфери од АПВ у 
корист нивоа општина 

134,313,00
0 

14,371,56
6 10.70 
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1.3 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 122,534,00
0 

44,899,61
3 

36.64 

1.3.1 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 30,516,000 
16,313,36
8 53.46 

  741100 Камате 3,600,000 2,103,517 0.00 

  741151  - прих. буџ.општине од камате на 
средства консол. рачуна трезора 3,600,000 2,103,517 0.00 

  741500 Закуп непроизведене имовине 26,916,000 14,209,85
1 

52.79 

  741516  - накнада за мин.сиро.на тери.АПВ 2,134,000 578,023 27.09 

  741522 
 - средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта  21,900,000 7,048,559 32.19 

  741526  - накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта 

0 396,469 0.00 

  741531 
 - ком. такса за кориш. прост. на јавн. 
повр. или испред посл. простора 0 5,900 0.00 

  741532 

 - ком. такса за кориш. прост. за 
паркирање друм. моторних и прикљ. 
возила на       уређеним и обележ. 
местима 

149,000 45,737 30.70 

  741534  - накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 1,174,000 74,721 6.36 

  741535  - ком. такса за заузимање јавне поршине 
грађевинским матер. 

194,000 273,063 140.75 

  741538 
 - допринос за уређење грађевинског 
земљишта 1,365,000 5,464,943 400.36 

  741596  - накнада за коришћење дрвета 0 322,437 0.00 

1.3.2 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 61,336,000 24,027,10
1 39.17 

  742100 Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа од стране тржишних организација 

54,426,000 21,945,23
1 

40.32 

  742126 
 - накнада по основу конверзије права 
коришћења у право својине у корист 
Републике 

0 206,360 0.00 

  742152 
 - прих. од давања у закуп на кор. 
непокретности у државној својини 1,450,000 827,972 57.10 

  742153  - прих. од закупа грађ. земљ. које користи 
општина 

9,480,000 2,013,364 21.24 

  742154 
- накнада по основу конверзије права 
коришћења у права својине 246,000 229,289 93.21 

  742155 
 - прих.од давања у закуп 
општи.непокре.коју користе општи.и инди. 
корисници 

13,250,000 7,412,382 55.94 

  742156 
 - прих.остварени по основу пружања 
услуга боравка деце у предшколским 
установама у корист нивоа општина 

30,000,000 
11,255,86
5 37.52 

  742200 Таксе 6,400,000 1,996,160 31.19 
  742251  - општинске административне таксе 750,000 289,910 38.65 

  742253  - накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 300,000 0 0.00 

  742255  - такса за озакоњење објеката у корист 5,350,000 1,706,250 31.89 
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општина 

  742300 Споредне продаје добара и услуга које 
врше државне нетржишне јединице 510,000 85,709 16.81 

  742351 
 - приход који својом дел. оства. органи и 
органи. општина 510,000 85,709 16.81 

1.3.3 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 7,180,000 3,657,647 50.94 

  743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 7,180,000 3,657,647 50.94 

  743324  - приходи од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје 

6,737,000 3,439,147 51.05 

  743351 
 - приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист општине 443,000 218,500 49.32 

1.3.4 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 23,502,000 901,497 3.84 
  745100 Мешовити и неодређени приходи 23,502,000 901,497 3.84 
  745151  - остали приходи у корист општине 22,852,000 802,153 3.51 

  745154  - закуп.за стан у општи.својини у корист 
нивоа општина 650,000 99,344 15.28 

1.4 770000 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 0 0 0.00 

II 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

101,053,00
0 2,610,069 2.58 

2.1 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА 7,300,000 1,196,390 16.39 
2.1.1 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 7,300,000 1,196,390 16.39 

  811151  - приход од продаје непокретности у 
корист општина 

5,300,000 0 0.00 

  811153 
 - примања од отплате станова у корист 
нивоа општина 2,000,000 1,196,390 59.82 

2.1.2 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ 
ИМОВИНЕ 

0 0 0.00 

  812151 
 - примања од продаје покретних ствари у 
корист општ. 0 0 0.00 

2.2 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ 
ИМОВИНЕ 93,753,000 1,413,679 1.51 

2.2.1 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 93,753,000 1,413,679 1.51 

  841151 - примања од продаје земљишта у корист 
нивоа општина 

93,753,000 1,413,679 1.51 

III 900000 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. 
ИМОВИНЕ 81,504,000 8,119,101 9.96 

3.1 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 81,504,000 8,119,101 9.96 
3.1.1 911000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 81,504,000 8,119,101 9.96 
  911400 Примања од домаћих задуживања 81,504,000 8,119,101 9.96 

  911451 
 - примања од задуживања од послo. 
банака у земљи 81,504,000 8,119,101 9.96 

3.2 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 0 0 0.00 

  921900 
Примања од продаје домаћих акција и 
осталог капитала 0 0 0.00 

  921951  - примања од продаје домаћих акција и 
осталог капитала у корист нивоа општине 0 0 0.00 

IV (I+II+III) УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1,439,825,0 541,794,5 37.63 
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  00 01 

V   ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 01.01.2019. 163,527,00
0 

163,527,2
06 100.00 

VI (IV +V) УКУПНО БУЏЕТ 1,603,352,0
00 

705,321,7
07 

43.99 

 
Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима: 

 
 

Економска 
класификација ОПИС 

План расхода 
средства из 
буџета 

Средства из 
буџета 

% 
Извршења 

1 2 3 4 5 
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,144,335,000 492,098,598 43.00 
41 Расходи за запослене 276,316,000 126,344,386 45.72 
411 Плате, додаци и накнаде 

запослених 220,195,000 102,002,518 46.32 
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 39,528,000 17,495,249 44.26 
413 Накнаде у натури 2,301,000 665,478 28.92 
414 Социјална давања 

запосленима 2,361,000 730,463 30.94 
415 Накнада за запослене 7,104,000 3,576,056 50.34 
416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 4,827,000 1,874,622 38.84 
42 Коришћење услуга и роба 498,514,000 205,755,171 41.27 
421 Стални трошкови 128,520,000 64,679,379 50.33 
422 Трошкови путовања 10,279,000 3,308,047 32.18 
423 Услуге по уговору 81,798,000 34,097,395 41.68 
424 Специјализоване услуге 226,717,000 83,499,911 36.83 
425 Текуће поправке и одржавање 23,185,000 5,618,323 24.23 
426 Материјал 28,015,000 14,552,117 51.94 
43 Амортизација и употреба 

средстава за рад 0 0 0.00 
44 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 3,024,000 1,765,240 58.37 
441 Отплата домаћих камата 3,000,000 1,765,240 58.84 
444 Пратећи трошкови 

задуживања 24,000 0 0.00 
45 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима  89,106,000 30,561,203 34.30 
451 Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 
и организацијама 89,106,000 30,561,203 34.30 

46 Донације. дотације и 
трансфери 192,196,000 92,026,630 47.88 

463 Трансфери осталим нивоима 
власти 150,654,000 75,091,646 49.84 
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464 
Трансфери организацијама 
обавезног социјалног осиг. 20,105,000 9,562,138 47.56 

465 Остале текуће дотације и 
трансфери 21,437,000 7,372,847 34.39 

47 Социјално осигурање и 
социјална заштита 33,209,000 15,390,621 46.34 

472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 33,209,000 15,390,621 46.34 

48 Остали расходи 51,970,000 20,255,346 38.98 
481 Донације невладиним 

организацијама 35,385,000 14,921,263 42.17 
482 Порези, обавезне таксе и 

казне 1,213,000 182,071 15.01 
483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 11,780,000 2,727,093 23.15 
485 Накнада штете од државних 

органа 3,592,000 2,424,919 67.51 
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ И О. СР. 323,354,000 45,747,870 14.15 
51 Основна средства 323,353,000 45,747,870 14.15 
511 Зграде и грађевински објекти 287,784,000 38,795,435 13.48 
512 Машине и опрема 11,340,000 6,604,233 58.24 
513 Остале некретнине и опрема 23,589,000 0 0.00 
515 Нематеријална имовина 640,000 348,201 54.41 
52 Залихе робе за даљу продају 0 0 0.00 
523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0.00 
54 Природна имовина 1,000 0 0.00 
541 Земљиште 1,000 0 0.00 
600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 128,801,000 20,406,262 15.84 

61 Отплата главнице 128,800,000 20,406,262 15.84 
611 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 128,800,000 20,406,262 15.84 
62 Набавка домаће финансијске 

имовине 1,000 0 0.00 
621 Набавка домаће финансијске 

имовине 1,000 0 0.00 
49 Резерве 6,862,000 0 0.00 
499 Средства резерве 6,862,000 0 0.00 
  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1,603,352,000 558,252,730 34.82 

 
Програмска структура расхода и издатака за период од 01.01.2019.-30.06.2019. исказује се у 

следећем прегледу: 
 
 
Шифра Назив Износ Износ  % 
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Прогр
ам 

 
Програм
ска 
активно
ст/  
Пројекат 

планирани
х 
апроприја
ција из 
буџета 
2019. 
годину 

извршених 
апроприја
ција из 
буџета од 
01.01.2019
. до 
30.06.2019
. године  

Изврше
ња 

1 2 3 4 5 6 
1101   Програм 1.  Становање, урбанизам и 

просторно планирање 29,510,000 1,226,586 4.16 

  
1101-
0001 Просторно и урбанистичко планирање 4,402,000 1,226,586 27.86 

  
П8-
110110 Опремање бушотине БцХТ 3/09 Бечеј 

25,108,000 0 0.00 

1102   Програм 2.  Комунална делатност 219,834,00
0 74,916,331 34.08 

  
1102-
0001 Управљање /одржавање јавним осветљењем 

35,200,000 14,991,288 42.59 

  
1102-
0002 Одржавање јавних зелених површина 33,500,000 13,500,687 40.30 

  
1102-
0003 

Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене 

8,400,000 3,906,663 46.51 

  
1102-
0004 Зоохигијена 33,000,000 10,006,889 30.32 

  
1102-
0007 

Производња и дистрибуција топлотне 
енергије 

9,156,000 7,339,367 80.16 

  
П9-
110209 

Изградња и опремање батерије бунара БС-
4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју 150,000 0 0.00 

  
П25-
110225 

Изградња расвете на Петровоселском путу у 
Бечеју 5,300,000 2,000 0.04 

  
П26-
110226 

Бушење и опремање бунара Б-1/1 у Бачком 
Градишту 11,286,000 9,157,706 81.14 

  
П28-
110228 

Замена водоводних делова у шахтовима 
водоводне мреже у Бечеју-II фаза 21,540,000 6,448,207 29.94 

  
П29-
110229 

Санација и изградња главне црпне станице 
отпадних вода насеља Бечеј 32,452,000 9,563,524 29.47 

  
П30-
110230 

Изградња водоводне и канализационе мреже 
са црпном станицом у Индустријској зони-I 
фаза 

28,850,000 0 0.00 

  
П31-
110231 

Изградња канализације у Малој Босни 
1,000,000 0 0.00 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 3,600,000 594,056 16.50 

  
П1-
150106 

Финансијска подршка за  локални економски 
развој самоуправе  3,000,000 0 0.00 

  
П2-
150107 

Радно ангажовање Рома као теже 
запосливих лица на примарној селекцији 

600,000 594,056 99.01 
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отпада на територији општине Бечеј 

1502   Програм 4.  Развој туризма 28,871,000 10,986,857 38.05 

  
1502-
0002 

Промоција туристичке понуде 
8,831,000 2,866,187 32.46 

  П5-
150207 

Тандербал, Фестивал на води, Бечеј 
2019.год. 4,750,000 1,570 0.03 

  П6-
150208 Пројекат Мала марина у Бечеју 15,290,000 8,119,100 53.10 

0101   Програм 5.  Пољопривреда и рурални развој 77,783,000 35,233,764 45.30 

  
0101-
0001 

Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници 

37,587,000 6,720,350 17.88 

  П1-
010104 

Уређење бетонских прелаза преко канала-
мостови 64,000 0 0.00 

  П3-
010106 Уређење атарских путева и отресишта 40,132,000 28,513,414 71.05 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 12,000,000 3,847,309 32.06 

  
0401-
0001 Управљање заштитом животне средине  

1,500,000 320,642 21.38 

  
0401-
0002 

Праћење квалитета елемената животне 
средине 1,300,000 659,999 50.77 

  
0401-
0003 Заштита природе 

7,200,000 866,668 12.04 

  
0401-
0005 Управљање комуналним отпадом 2,000,000 2,000,000 100.00 

0701   Програм 7.  Организација саобраћаја и 
саобраћајна инграструктура 

274,230,00
0 

32,249,866 11.76 

  
0701-
0002 

Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 36,550,000 6,336,747 17.34 

  
0701-
0004 

Јавни градски и приградски превоз путника 6,000,000 1,993,800 33.23 

  П16-
070118 

Реконструкција раскрснице улица Милоша 
Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке 
и Доситејеве 

10,000,000 9,183,144 91.83 

  П18-
070120 

Постављање телекомуникационих и 
сигналних инсталација на раскрсници 
државних путева I Б реда број 15 и II A реда 
број 102 

3,596,000 4,059 0.11 

  П21-
070123 

Реконструкција саобраћајнице у ул. Милоша 
Црњанског у Бечеју 

46,660,000 12,419,100 26.62 

  П22-
070124 

Реконструкција Новосадске улице у Бечеју 25,000 2,000 8.00 

  П24-
070126 

Изградња саобраћајнице у Индустријској 
зони 

150,000 5,000 3.33 

  П25-
070127 

Саобраћајно уређење зоне основне школе 
Север Ђуркић 1,694,000 100,000 5.90 

  П26-
070128 

Реконструкција три аутобуска стајалишта 4,971,000 2,174,400 43.74 

  П27-
070129 

Реконструкција улице Золтана Чуке до улице 
Главна у Бечеју 18,440,000 0 0.00 
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  П29-
070131 

Постављање туцаничког застора на 
неасфалтираним путевима у улицама 
В.Назора, Ј.Томића, Болманске, С.Панића, 
Б.Бранчића у Б.П.С. и Четкара у Бечеју 

14,225,000 0 0.00 

  П30-
070132 

Изградња саобраћајнице улице Светозара 
Марковића у Б.П.С. 2,050,000 0 0.00 

  П31-
070133 

Асфалтирање улице Душка Дујина у Б.П.С. 
1,850,000 0 0.00 

  П32-
070134 

Наношење новог асфалтног слоја у улици у 
насељу С.Ђуркић, П.Шандора, С.Чаленића и 
1. Маја у Бечеју 

6,300,000 0 0.00 

  П33-
070135 

Опремање светлосним сигналима раскрснице 
улице Главне и Републиканске у Бечеју 3,319,000 31,616 0.95 

  П34-
070136 

Реконструкција Зелене улице у Бечеју 118,400,00
0 0 0.00 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање и 
образовање 

151,054,00
0 70,935,574 46.96 

  
2001-
0001 

Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања 

147,754,00
0 

70,935,574 48.01 

  П5-
200106 

Извођење дела радова на реконструкцији ПУ 
"Лабуд Пејовић" у Б.П.Селу 1,150,000 0 0.00 

  П6-
200107 

Замена столарије (прозора и врата) на 
вртићу Колибри у Бечеју 2,150,000 0 0.00 

2002   Програм 9.  Основно образовање и 
васпитање 90,212,000 47,996,896 53.20 

  
2002-
0001 

Функционисање основних школа 90,212,000 47,996,896 53.20 

2003   Програм 10. Средње образовање и 
васпитање 

41,978,000 17,903,817 42.65 

  
2003-
0001 

Функционисање средњих школа 41,978,000 17,903,817 42.65 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечија заштита 49,910,000 23,233,592 46.55 

  
0901-
0001 

Једнократне помоћи и други облици помоћи 
20,868,000 8,823,813 42.28 

  
0901-
0002 

Породични и домски смештај, 
прихватилишта и друге врсте смештаја 8,280,000 4,040,243 48.80 

  
0901-
0003 

Дневне услуге у заједници 10,655,000 3,297,046 30.94 

  
0901-
0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге 1,047,000 858,490 82.00 

  
0901-
0005 

Подршка реализацији програма Црвеног 
крста 

1,500,000 532,000 35.47 

  
0901-
0006 

Подршка деци и породицама са децом 7,560,000 5,682,000 75.16 

1801   Програм 12.  Здравствена заштита 21,485,000 10,138,916 47.19 

  
1801-
0001 

Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 20,105,000 9,562,138 47.56 

  
1801-
0002 

Мртвозорство 
900,000 466,297 51.81 
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1801-
0003 

Спровођење активносто из области 
друштвене бриге за јавно здравље 

480,000 110,481 23.02 

1201   Програм 13.  Развој културе и информисања 88,494,000 37,091,398 41.91 

  
1201-
0001 Функционисање локалних установа културе  50,379,000 23,591,444 46.83 

  
1201-
0002 

Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва 

28,655,000 10,888,724 38.00 

  1201-
0004 

Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области информисања 7,500,000 2,600,000 34.67 

  П11-
120111 

Израда документације за реконструкцију 
зграде Мала Зарда у Б.П.Селу 

960,000 11,230 1.17 

  П12-
120112 

Санација, адаптација и доградња зграде 
Градског музеја Бечеј 1,000,000 0 0.00 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 73,268,000 34,966,725 47.72 

  
1301-
0001 

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 23,608,000 11,932,338 50.54 

  
1301-
0004 

Функционисање локалних спортских 
установа 

37,790,000 20,533,613 54.34 

  П7-
130110 

Реконструкција спортског терена и трибина у 
Партизану 5,360,000 2,498,774 46.62 

  П8-
130111 Замена расветних тела 

1,250,000 0 0.00 

  П9-
130112 

Санација Beach volley терена на отвореном-
Партизан 4,960,000 2,000 0.04 

  П10-
130113 Пресвлачење рукометног игралишта у Б.П.С. 

300,000 0 0.00 

0602   Програм 15.  Опште услуге локалне 
самоуправе 

388,375,00
0 

132,147,51
5 34.03 

  
0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 

214,622,00
0 93,886,865 43.75 

  
0602-
0002 Функционисање месних заједница 34,122,000 12,590,891 36.90 

  
0602-
0003 Сервисирање јавног дуга 

131,800,00
0 22,171,502 16.82 

  
0602-
0004 Општинско правобранилаштво 5,431,000 3,498,257 64.41 

  
0602-
0007 

Функционисање националних савета 
националних мањина 250,000 0 0.00 

  
0602-
0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

2,150,000 0 0.00 

2101   Програм 16. Политички систем локалне 
самоуправе 52,748,000 24,783,529 46.98 

  
2101-
0001 Функционисање скупштине 

17,160,000 6,996,756 40.77 

  
2101-
0002 Функционисање извршних органа 35,588,000 17,786,773 49.98 

0501   Програм 17. Енергетска ефикасност 0 0 0.00 

  

0501-
0001 

Унапређење и побољшање енергетске 
ефикасности и употреба обновљивих извора 
енергије 

0   0.00 
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  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  1,603,352,
000 

558,252,73
0 

34.82 

 
II. ПОСЕБАН ДЕО 

 
Ближи распоред расхода и издатака по носиоцима, корисницима, појединим наменама са 

програмима, програмским активностима и пројектима је следећи: 
 
 
  раздео 

глава 

П
рограм

ска активност / 
П

ројекат 

ф
ункција 

позиција 

конто 

Опис 

П
лан 2019. године 

О
стварено 01.01.-

30.06.2019.г. 

%
 изврш

ењ
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

    2101       

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ       

    
2101-
0001       Функционисање скупштине        

      110     

Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови       

                   

        1 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 2,811,000 1,140,608 40.58 

        /1 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 2,811,000 1,140,608 40.58 

        2 412 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 503,000 195,595 38.89 

        /2 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 337,000 136,860 40.61 

        /3 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 145,000 58,735 40.51 

        /4 4123 
Допринос за осигурање од 
незапослености 21,000 0 0.00 

        3 415 
Накнаде трошкова за 
запослене 90,000 33,447 37.16 

        
/1
0 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 90,000 33,447 37.16 

        4 423 Услуге по уговору 12,620,000 5,125,921 40.62 



Страна 16.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
16. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

        
/2
5 4231 Административне услуге 1,200,000 217,800 18.15 

        
/2
7 4233 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 150,000 0 0.00 

        
/2
8 4234 Услуге информисања 120,000 114,285 95.24 

        
/2
9 4235 Стручне услуге 10,600,000 4,549,668 42.92 

        
/3
1 4237 Репрезентација 550,000 244,168 44.39 

        5 465 Донације по закону 409,000 114,904 28.09 

        
/9
5 4651 Остале дотације и трансфери 409,000 114,904 28.09 

      160 6 481 
Дотације невладиним 
организацијама   727,000 386,281 53.13 

        
/1
05 4819 

Дотације невладиним 
организацијама  - ДОТАЦИЈЕ 
ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКАТИМА 727,000 386,281 53.13 

            Функција 110: 16,433,000 6,610,475 40.23 
            Функција 160: 727,000 386,281 53.13 

            
Свега за програмску 
активност 2101-0001: 17,160,000 6,996,756 40.77 

                    
            Свега за главу 1.1: 17,160,000 6,996,756 40.77 
            УКУПНО РАЗДЕО 1: 17,160,000 6,996,756 40.77 
                    
2           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

    2101       

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ       

    
2101-
0002       

Функционисање извршних 
органа       

      110     

Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови       

                   

        7 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 2,868,000 1,144,426 39.90 

        /1 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 2,868,000 1,144,426 39.90 

        8 412 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 513,000 220,776 43.04 

        /2 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 344,000 154,479 44.91 

        /3 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 148,000 66,297 44.80 

        /4 4123 
Допринос за осигурање од 
незапослености 21,000 0 0.00 
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        9 415 
Накнаде трошкова за 
запослене 66,000 31,478 47.69 

        
/1
0 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 66,000 31,478 47.69 

        10 421 Стални трошкови 1,500,000 886,397 59.09 

        
/1
7 4214 Услуге комуникација 1,500,000 886,397 59.09 

        11 422 Трошкови путовања 1,150,000 786,046 68.35 

        
/2
1 4221 

Трошкови службених 
путовања у земљи 250,000 34,549 13.82 

        
/2
2 4222 

Трошкови службених 
путовања у иностранству 900,000 751,497 83.50 

        12 423 Услуге по уговору 10,860,000 5,550,330 51.11 

        
/2
5 4231 Административне услуге 100,000 0 0.00 

        
/2
7 4233 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 450,000 15,900 3.53 

        
/2
8 4234 Услуге информисања 2,455,000 2,193,986 89.37 

        
/2
9 4235 Стручне услуге 3,800,000 846,756 22.28 

        
/3
0 4236 

Услуге за домаћинство и 
угоститељство 500,000 90,330 18.07 

        
/3
1 4237 Репрезентација 3,555,000 2,403,358 67.61 

        13 426 Материјал 3,130,000 2,074,064 66.26 

        
/4
2 4261 Административни материјал 1,000,000 667,865 66.79 

        
/4
4 4263 

Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 130,000 110,870 85.28 

        
/4
5 4264 Материјали за саобраћај 2,000,000 1,295,329 64.77 

        14 444 
Пратећи трошкови 
задуживања 23,000 0 0.00 

        
/7
3 4441 Негативне курсне разлике 23,000 0 0.00 

        15 465 Донације по закону 400,000 100,130 25.03 

        
/9
5 4651 Остале дотације и трансфери 400,000 100,130 25.03 

            Функција 110: 20,510,000 10,793,647 52.63 

            
Свега за програмску 
активност 2101-0002: 20,510,000 10,793,647 52.63 

                    
            Свега за главу2.1: 20,510,000 10,793,647 52.63 
            УКУПНО РАЗДЕО 2: 20,510,000 10,793,647 52.63 
                    
3            ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ       
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САМОУПРАВЕ 

    
2101-
0002       

Функционисање извршних 
органа       

      110     

Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 
фискални послови и спољни 
послови       

                    

        16 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 10,347,000 4,954,432 47.88 

        /1 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 10,347,000 4,954,432 47.88 

        17 412 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 1,851,000 827,124 44.69 

        /2 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 1,242,000 578,746 46.60 

        /3 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 533,000 248,378 46.60 

        /4 4123 
Допринос за осигурање од 
незапослености 76,000 0 0.00 

        18 415 
Накнаде трошкова за 
запослене 550,000 265,147 48.21 

        
/1
0 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 550,000 265,147 48.21 

        19 423 Услуге по уговору 1,030,000 440,837 42.80 

        
/2
9 4235 Стручне услуге 800,000 341,730 42.72 

        
/3
1 4237 Репрезентација 230,000 99,107 43.09 

        20 465 Донације по закону 1,300,000 505,586 38.89 

        
/9
5 4651 Остале дотације и трансфери 1,300,000 505,586 38.89 

            Функција 110: 15,078,000 6,993,126 46.38 

            
Свега за програмску 
активност 2101-0002: 15,078,000 6,993,126 46.38 

                    
            Свега за главу 3.1: 15,078,000 6,993,126 46.38 
            УКУПНО РАЗДЕО 3: 15,078,000 6,993,126 46.38 
                    
4           ОПШТИНСКА УПРАВА       

    0602       
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0001       

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина       

      130     Опште јавне услуге        

        21 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 74,025,000 31,936,158 43.14 
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        /1 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 74,025,000 31,936,158 43.14 

        22 412 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 13,251,000 5,476,926 41.33 

        /2 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 8,884,000 3,832,252 43.14 

        /3 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 3,813,000 1,644,674 43.13 

        4 4123 
Допринос за осигурање од 
незапослености 554,000 0 0.00 

        23 413 Накнаде у натури 1,300,000 328,758 25.29 
        /5 4131 Накнаде у натури 1,300,000 328,758 25.29 

        24 414 
Социјална давања 
запосленима 2,300,000 730,462 31.76 

        /6 4141 

Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на 
терет фондова 500,000 130,712 26.14 

        /8 4143 Отпремнине и помоћи 900,000 189,898 21.10 

        /9 4144 

Помоћ у мед. лечењу запосл. 
или чл. уже породице и др. 
помоћи запосл. 700,000 355,950 50.85 

        
/1
0 4144 Остале помоћи запосленом 200,000 53,902 26.95 

        25 415 
Накнаде трошкова за 
запослене 4,300,000 2,141,166 49.79 

        
/1
0 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 4,300,000 2,141,166 49.79 

        26 416 
Награде запосленима и ост. 
посебни расходи 1,000,000 134,967 13.50 

        
/1
1 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 1,000,000 134,967 13.50 

        27 421 Стални трошкови 26,252,000 15,111,729 57.56 

        
/1
4 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 40,000 9,805 24.51 

        
/1
5 4212 Енергетске услуге 17,000,000 10,392,436 61.13 

        
/1
6 4213 Комуналне услуге 5,600,000 2,634,441 47.04 

        
/1
7 4214 Услуге комуникација 3,000,000 1,515,364 50.51 

        
/1
8 4215 Трошкови осигурања 600,000 559,683 93.28 

        
/2
0 4219 Остали трошкови 12,000 0 0.00 

        28 422 Трошкови путовања 1,630,000 1,010,377 61.99 

        
/2
1 4221 

Трошкови службених 
путовања у земљи 400,000 377,777 94.44 

        
/2
4 4229 Остали трошкови транспорта 1,230,000 632,600 51.43 

        29 423 Услуге по уговору 19,400,000 8,546,230 44.05 



Страна 20.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
20. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

        
/2
5 4231 Административне услуге 600,000 226,435 37.74 

        
/2
6 4232 Компјутерске услуге 4,100,000 844,787 20.60 

        
/2
7 4233 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 800,000 368,549 46.07 

        
/2
8 4234 Услуге информисања 1,300,000 1,173,214 90.25 

        
/2
9 4235 Стручне услуге 11,250,000 5,170,047 45.96 

        
/3
1 4237 Репрезентација 1,350,000 763,198 56.53 

        30 424 Специјализоване услуге 25,200,000 13,528,824 53.69 

        
/3
8 4246 

Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 600,000 47,000 7.83 

       
/3
9 4249 

Остале специјализоване 
услуге 24,600,000 13,481,824 54.80 

        31 425 
Текуће поправке и 
одржавање 5,350,000 2,506,627 46.85 

        
/4
0 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 3,650,000 1,937,201 53.07 

        
/4
1 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 1,700,000 569,426 33.50 

        32 426 Материјал 5,510,000 3,798,886 68.95 

       
/4
2 4261 Административни материјал 3,964,000 2,699,604 68.10 

        
/4
6 4263 

Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 386,000 335,830 87.00 

        
/4
5 4264 Материјали за саобраћај 50,000 30,190 60.38 

        
/4
9 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 500,000 283,122 56.62 

        
/5
0 4269 

Материјали за посебне 
намене 610,000 450,140 73.79 

        33 465 Донације по закону 7,700,000 2,424,765 31.49 

        
/9
5 4651 Остале дотације и трансфери 7,700,000 2,424,765 31.49 

        34 482 
Порези, обавезне таксе и 
казне  470,000 146,515 31.17 

        
/1
06 4821 Остали порези 300,000 97,785 32.60 

        
/1
07 4822 Обавезне таксе 170,000 48,730 28.66 

        35 483 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова  8,670,000 1,420,237 16.38 

        
/1
10 4831 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 8,670,000 1,420,237 16.38 

        36 485 
Накнада штете од државних 
органа 500,000 60,460 12.09 
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/1
13 4851 

Накнада штете за повреде 
или штету нанету од 
стр.држ.орг. 500,000 60,460 12.09 

      160 37 499 Стална резерва 2,000,000 0 0.00 
      160 38 499 Текућа резерва 4,862,000 0 0.00 
        39 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 
        40 512 Машине и опрема 3,400,000 2,406,975 70.79 

        
/1
18 5121 Опрема за саобраћај  2,500,000 1,854,213 74.17 

        
/1
19 5122 Административна опрема 900,000 552,762 61.42 

        41 541 Земљиште 1,000 0 0.00 
          5411 Експропријација 1,000 0 0.00 

        42 621 
Набавка домаће финансијске 
имовине 1,000 0 0.00 

          6219 
Набавка домаћих акција и 
осталог капитала 1,000 0 0.00 

                    
            Функција 130: 200,260,000 91,710,062 45.80 

            Функција 160: 6,862,000 0 0.00 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 207,122,000 91,710,062 44.28 

                    
                    

           

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ -ЈП 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
БЕЧЕЈ-У ЛИКВИДАЦИЈИ       

    1101       

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ       

    
1101-
0001       

Просторно и урбанистичко 
планирање       

      620     РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ       
        43 421 Стални трошкови 272,000 0 0.00 

        
/1
5 4212 Енергетске услуге 200,000 0 0.00 

        
/1
7 4214 Услуге комуникација 22,000 0 0.00 

        
/1
8 4215 Трошкови осигурања 50,000 0 0.00 

        44 423 Услуге по уговору 1,015,000 925,569 91.19 

        
/2
6 4232 Компјутерске услуге 15,000 0 0.00 

        
/2
9 4235 Стручне услуге 1,000,000 925,569 92.56 

        45 425 
Текуће поправке и 
одржавање 200,000 0 0.00 

        
/4
1 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 200,000 0 0.00 



Страна 22.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
22. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

        
27
0 426 Материјал 20,000 0 0.00 

        
/4
2 4261 Административни материјал 20,000 0 0.00 

        46 482 
Порези, обавезне таксе и 
казне  520,000 33,425 6.43 

        
/1
06 4821 Остали порези 20,000 13,979 69.90 

        
/1
07 4822 Обавезне таксе 500,000 19,446 3.89 

        
27
1 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 100,000 14,512 14.51 

        
/1
10 4831 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 100,000 14,512 14.51 

            Функција 620: 2,127,000 973,506 45.77 

            
Свега за програмску 
активност 1101-0001: 2,127,000 973,506 45.77 

                    
                    
            РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    1101       

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 
ПЛАНИРАЊЕ       

    
1101-
0001       

Просторно и урбанистичко 
планирање       

      620     РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ       
        47 424 Специјализоване услуге 2,275,000 253,080 11.12 

        /2 4249 
Измена просторног плана 
општине Бечеј 850,000 253,080 29.77 

        /4 4249 
Пројектно-техничка докум. 
Пешачка стаза Ботра 450,000 0 0.00 

        /5 4249 
Реконструкција жутог бунара 
на Тргу ослобођења у Бечеју 975,000 0 0.00 

                    
            Функција 620: 2,275,000 253,080 11.12 

            
Свега за програмску 
активност 1101-0001: 2,275,000 253,080 11.12 

                    
                    

    

П8-
11011
0       

Опремање бушотине БцХТ 
3/09 Бечеј       

      620     Развој заједнице       
        48 424 Специјализоване услуге 1,519,000 0 0.00 

          4249 
Остале специјализоване 
услуге 1,519,000 0 0.00 

        49 513 Остале некретнине и опрема 23,589,000 0 0.00 
          5131 Остале некретнине и опрема 23,589,000 0 0.00 
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            Функција 620: 25,108,000 0 0.00 
            Свега за  пројекат П8-110110: 25,108,000 0 0.00 
                    

    1102       
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНE 
ДЕЛАТНОСТИ       

    

П25-
11022
5       

Изградња расвете на 
Петровоселском путу у Бечеју       

      640     УЛИЧНА РАСВЕТА       
        51 424 Специјализоване услуге 300,000 2,000 0.67 

          4249 
Остале специјализоване 
услуге 300,000 2,000 0.67 

        52 511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000 0 0.00 
          5112 Изградња зграда и објеката 5,000,000 0 0.00 
            Функција 640: 5,300,000 2,000 0.04 

            
Свега за  пројекат П25-
110225: 5,300,000 2,000 0.04 

                    

    

П30-
11023
0       

Изградња водоводне и 
канализационе мреже са 
црпном станицом у 
Индустријској зони-I фаза       

      630     Водоснабдевање       
        53 511 Зграде и грађевински објекти 28,850,000 0 0.00 

          5112 
- Изградња канализационе 
инфраструктуре 28,850,000 0 0.00 

            Функција 630: 28,850,000 0 0.00 

            
Свега за  пројекат П30-
110230: 28,850,000 0 0.00 

                    

    

П31-
11023
1       

Изградња канализације у 
Малој Босни       

      630     Водоснабдевање       
        54 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 0 0.00 

          5112 
- Изградња канализационе 
инфраструктуре 1,000,000 0 0.00 

            Функција 630: 1,000,000 0 0.00 

            
Свега за  пројекат П31-
110231: 1,000,000 0 0.00 

                    
            ЈП "КОМУНАЛАЦ" Бечеј       

    1102       
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНE 
ДЕЛАТНОСТИ       

    
1102-
0003       

Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене       

      510     
Управљање отпадом - 
чистоћа       
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        55 421 Стални трошкови 8,400,000 3,906,663 46.51 
          4213 - чишћење улица 8,400,000 3,906,663 46.51 
            Укупно за функцију 510: 8,400,000 3,906,663 46.51 

            
Свега за програмску 
активност 1102-0003: 8,400,000 3,906,663 46.51 

                    

    
1102-
0002       

Одржавање јавних зелених 
површина       

      660     

Послови становања и 
заједнице неквалификовани 
на другом месту       

        56 421 Стални трошкови 33,500,000 13,500,687 40.30 

          4213 
- одржавање зелене 
површине 15,000,000 6,786,671 45.24 

          4213 - хортикултурно уређење 7,000,000 2,905,257 41.50 

          4213 
- озелењавање јавних 
површина и сезонско цвеће 3,600,000 188,760 5.24 

          4213 - паркови 3,500,000 1,633,331 46.67 
          4213 - дрвореди 2,400,000 1,120,000 46.67 
          4213 - Парк природе Стара Тиса 2,000,000 866,668 43.33 
            Укупно за функцију 660: 33,500,000 13,500,687 40.30 

            
Свега за програмску 
активност 1102-0002: 33,500,000 13,500,687 40.30 

                    

    
1102-
0004       Зоохигијена      

      660     

Послови становања и 
заједнице неквалификовани 
на другом месту       

        57 424 Специјализоване услуге 20,400,000 8,440,676 41.38 

          4249 
- прихватилиште за псе - 
АЗИЛ 4,200,000 2,013,337 47.94 

          4249 - зоо хигијеничар ЈПК 1,200,000 560,000 46.67 

          4249 
- сакупљање и одношење 
анималног отпада 12,000,000 4,998,816 41.66 

          4249 
- остале специјализоване 
услуге 3,000,000 868,523 28.95 

      160     

Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом 
месту       

       58 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова - за псе 
луталице 3,000,000 1,292,343 43.08 

         4831 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 3,000,000 1,292,343 43.08 

            Функција 160: 3,000,000 1,292,343 43.08 
            Функција 660: 20,400,000 8,440,676 41.38 

            
Свега за програмску 
активност 1102-0004: 23,400,000 9,733,019 41.59 
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1102-
0001       

Управљање/одржавање 
јавним осветљењем       

      640     УЛИЧНА РАСВЕТА       

        59 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 35,200,000 14,991,288 42.59 

          4512 

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 35,200,000 14,991,288 42.59 

            Функција 640: 35,200,000 14,991,288 42.59 

            
Свега за програмску 
активност 1102-0001: 35,200,000 14,991,288 42.59 

                    

    0701       

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА       

    
0701-
0002       

Одржавање саобраћајне 
инфраструктуре       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       

        
60
/1 423 Услуге по уговору 800,000 100,000 12.50 

          4235 Стручне услуге 800,000 100,000 12.50 

        60 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 35,750,000 6,236,747 17.45 

          4512 

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 35,750,000 6,236,747 17.45 

            Функција 451: 36,550,000 6,336,747 17.34 

            
Свега за програмску 
активност 0701-0002: 36,550,000 6,336,747 17.34 

                    

    

П33-
07013
5       

Опремање светлосним 
сигналима раскрснице улице 
Главне и Републиканске у 
Бечеју       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        63 424 Специјализоване услуге 3,319,000 31,616 0.95 

        /1 4249 
Остале специјализоване 
услуге 3,319,000 31,616 0.95 

            Функција 451: 3,319,000 31,616 0.95 

            
Свега за  пројекат П33-
070135: 3,319,000 31,616 0.95 

                    
            ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ       

    1102       
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНE 
ДЕЛАТНОСТИ       
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П9-
11020
9       

Изградња и опремање 
батерије бунара БС-4/1 и БС-
4/2 на водозахвату у Бечеју       

      630     Водоснабдевање       
        64 511 Зграде и грађевински објекти 150,000 0 0.00 

          5112 
- Изградња водоводне 
инфраструктуре 150,000 0 0.00 

            Функција 630: 150,000 0 0.00 
            Свега за  пројекат П9-110209: 150,000 0 0.00 
                    

    

П26-
11022
6       

Бушење и опремање бунара 
Б-1/1 у Бачком Градишту       

      630     Водоснабдевање       
        65 511 Зграде и грађевински објекти 11,286,000 9,157,706 81.14 

          5112 
- Изградња водоводне 
инфраструктуре 11,286,000 9,157,706 81.14 

            Функција 630: 11,286,000 9,157,706 81.14 

            
Свега за  пројекат П26-
110226: 11,286,000 9,157,706 81.14 

                    

    

П28-
11022
8       

Замена водоводних делова у 
шахтовима водоводне мреже 
у Бечеју-II фаза       

      630     Водоснабдевање       
        66 511 Зграде и грађевински објекти 21,540,000 6,448,207 29.94 

          5113 
- Капитално одржавање 
зграда и објеката 21,540,000 6,448,207 29.94 

            Функција 630: 21,540,000 6,448,207 29.94 

            
Свега за  пројекат П28-
110228: 21,540,000 6,448,207 29.94 

                    

    

П29-
11022
9       

Санација и изградња главне 
црпне станице отпадних вода 
насеља Бечеј       

      630     Водоснабдевање       
        67 511 Зграде и грађевински објекти 32,452,000 9,563,524 29.47 

          5113 
- Капитално одржавање 
зграда и објеката 32,452,000 9,563,524 29.47 

            Функција 630: 32,452,000 9,563,524 29.47 

            
Свега за  пројекат П29-
110229: 32,452,000 9,563,524 29.47 

                    
            ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ       

    1102       
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ       

    1102-       Производња и дистрибуција       
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0007 топлотне енергије 

      620     Развој заједнице       

        68 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 9,156,000 7,339,367 80.16 

          4512 

Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 9,156,000 7,339,367 80.16 

            Функција 620: 9,156,000 7,339,367 80.16 

            
Свега за програмску 
активност 1102-0007: 9,156,000 7,339,367 80.16 

                    

    1501       
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    

П1-
15010
6       

Финансијска подршка за  
локални економски развој 
самоуправе        

      620     Развој заједнице       
            ЈАВНИ РАДОВИ       

        
26
8 451 

 - субвенције локалном савету 
за запошљавање  3,000,000 0 0.00 

          4511 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 3,000,000 0 0.00 

                    
            Функција 620: 3,000,000 0 0.00 
            Свега за  пројекат П1-150106: 3,000,000 0 0.00 
                    

    

П2-
15010
7       

Радно ангажовање Рома као 
теже запосливих лица на 
примарној селекцији отпада 
на територији општине Бечеј       

      620     Развој заједнице       

        69 423 Услуге по уговору 600,000 594,056 99.01 

          4239 
Остале опште услуге - 
Уговори о делу 600,000 594,056 99.01 

                    
            Функција 620: 600,000 594,056 99.01 
            Свега за  пројекат П2-150107: 600,000 594,056 99.01 
                    
    1502       ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА       
                    

    

П6-
15020
8       

Пројекат Мала марина у 
Бечеју       

      473     Туризам       
        72 511 Зграде и грађевински објекти 15,290,000 8,119,100 53.10 
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          5112 Изградња зграда и објеката 14,790,000 8,119,100 54.90 
          5114 Пројектна документација 500,000 0 0.00 
            Функција 473: 15,290,000 8,119,100 53.10 
            Свега за  пројекат П6-150208: 15,290,000 8,119,100 53.10 
                    

    0101       
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    
0101-
0001       

Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у 
локалној заједници       

      421     Пољопривреда       

            

Заштита уређења и коришћ. 
пољопривредн.земљишта - 
Програм 77,783,000 35,233,764 45.30 

        73 423 Услуге по уговору 952,000 37,440 3.93 

          4232 

- компјутерске услуге 
(аутоматско очитавање 
података) 900,000 0 0.00 

          4234 - оглашавање 52,000 37,440 72.00 
        74 424 Специјализоване услуге 36,580,000 6,682,910 18.27 

        /1 4249 

- одводњавање 
пољопривредног земљишта 
ДТД ВВ 10,000,000 0 0.00 

        /2 4249 

- наводњавање 
пољопривредног земљишта 
ДТД ВВ 16,660,000 6,650,000 39.92 

        /3 4249 
- надзор-чишћење 
атмосферских канала БПС 300,000 0 0.00 

        /4 4249 
- обележавање парцеле 
државног земљишта 500,000 7,410 1.48 

        /6 4249 

- претварање необрадивог у 
обрадиво пољопривредно 
земљиште 400,000 0 0.00 

        /8 4249 
- контрола плодности 
пољопривредног земљишта 7,000,000 0 0.00 

        
/1
1 4249 

- опис врста птица на 
територији општине 500,000 0 0.00 

        
/1
2 4249 - електрификација салаша 200,000 0 0.00 

        
/1
3 4249 - едукација пољопривредника 424,000 25,500 6.01 

        
/1
5 4249 

 - накнада за противградну 
заштиту 96,000 0 0.00 

        
/2
8 4249 -скидање усева 100,000 0 0.00 

        
/3
0 4246 

-снимање стања на 
парцелама у БПС 400,000 0 0.00 

        75 512 Машине и опрема 55,000 0 0.00 

        /4 5122 - опремање комисије за 55,000 0 0.00 
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поступак давања у закуп 
пољопривредног земљишта у 
државној својини 

            Функција 421: 37,587,000 6,720,350 17.88 

            
Свега за програмску 
активност 0101-0001: 37,587,000 6,720,350 17.88 

                    

    

П1-
01010
4       

Уређење бетонских прелаза 
преко канала-мостови       

      421     Пољопривреда       
        76 511 Зграде и грађевински објекти 64,000 0 0.00 

        /1 5113 
Капитално одржавање зграда 
и објеката 64,000 0 0.00 

            Функција 421: 64,000 0 0.00 
            Свега за  пројекат П1-010104: 64,000 0 0.00 
                    
                    

    

П3-
01010
6       

Уређење атарских путева и 
отресишта       

      421     Пољопривреда       
        77 424 Специјализоване услуге 40,132,000 28,513,414 71.05 

        /1 4249 
Уређење атарских путева и 
отресишта 39,332,000 28,513,414 72.49 

        /2 4249 
Пројектно техн.документација 
за атарске путеве 400,000 0 0.00 

            Функција 421: 40,132,000 28,513,414 71.05 
            Свега за  пројекат П3-010106: 40,132,000 28,513,414 71.05 
                    
            ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       
                    

    1102       
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ       

    
1102-
0004       Зоохигијена      

      540     

Заштита биљног и 
животињскогсвета и 
крајолика       

        78 424 Специјализоване услуге 9,600,000 273,870 2.85 
        /1 4249 - Комарци 7,500,000 0 0.00 
        /2 4249 - Крпељи 750,000 273,870 36.52 
        /3 4249 - aмброзија 1,100,000 0 0.00 

        /4 4249 
- пројекат мониторинга и 
Радни тим 250,000 0 0.00 

            Укупно за функцију 540: 9,600,000 273,870 2.85 

            
Свега за програмску 
активност 1102-0004: 9,600,000 273,870 2.85 
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    0401       
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    
0401-
0001       

Управљање заштитом 
животне средине       

      540     

Заштита биљног и 
животињског света и 
крајолика       

        79 424 Специјализоване услуге 1,500,000 320,642 21.38 

        /1 4246 
-пропагандне akтивности - 
програми, пројекти 500,000 0 0.00 

        /3 4246 -едукација на терену 230,000 228,000 99.13 
        /4 4246 -едукација запослених 100,000 0 0.00 

        /5 4246 
-информисање јавности и 
израда сајта 200,000 0 0.00 

        /6 4246 
-обележавање значајних 
датума и догађаја 170,000 92,642 54.50 

        /7 4246 

-припрема и штампа 
еколошког едукативног 
материјала 150,000 0 0.00 

        /8 4246 
-рад и одлучивање у 
комисијама и радним телима 150,000 0 0.00 

            Укупно за функцију 540: 1,500,000 320,642 21.38 

            
Свега за програмску 
активност 0401-0001: 1,500,000 320,642 21.38 

                    

    
0401-
0005       

Управљање комуналним 
отпадом       

      540     

Заштита биљног и 
животињског света и 
крајолика       

        80 421 Стални трошкови 2,000,000 2,000,000 
100.0
0 

          4213 
- Годишње чишћење кабастог 
смећа 2,000,000 2,000,000 

100.0
0 

            Укупно за функцију 540: 2,000,000 2,000,000 
100.0
0 

            
Свега за програмску 
активност 0401-0005: 2,000,000 2,000,000 

100.0
0 

                    

    
0401-
0002       

Праћење квалитета 
елемената животне средине       

      540     

Заштита биљног и 
животињског света и 
крајолика       

        81 424 Специјализоване услуге 1,300,000 659,999 50.77 

        /3 4246 
-програм и мониторинг нивоа 
комуналне буке 200,000 0 0.00 

        /4 4246 
-програм праћења квалитета 
површинских вода 200,000 199,999 

100.0
0 
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        /5 4246 
-програм испитивања 
загађености земљишта 300,000 300,000 

100.0
0 

        /6 4246 

-програм контролног 
мониторинга нејонизујућих 
зрачења 200,000 0 0.00 

        /9 4246 
-праћење елекромагнетног 
зрачења 200,000 0 0.00 

        
/1
0 4246 

-програм мерења 
концентрације алергеног 
полена 200,000 160,000 80.00 

            Укупно за функцију 540: 1,300,000 659,999 50.77 

            
Свега за програмску 
активност 0401-0002: 1,300,000 659,999 50.77 

                    

    
0401-
0003       Заштита природе       

      540     

Заштита биљног и 
животињског света и 
крајолика       

        82 421 Стални трошкови 2,600,000 866,668 33.33 
        /1 4213 - Стара Тиса 2,000,000 866,668 43.33 

        /2 4213 
- Чишћење и одржавање 
трске - Бељанска бара 600,000 0 0.00 

                    
        83 424 Специјализоване услуге 4,600,000 0 0.00 

        /3 4249 
-Санациони поступак уређења 
дрвореда  храста у БПС 800,000 0 0.00 

        /4 4249 
-Програм уређења 
међублоковског зеленила  1,000,000 0 0.00 

        /5 4249 

-санациони поступак уређења 
дрвореда платанаЗелена 
улица 1,200,000 0 0.00 

        /8 4249 

-израда пројекта 
реконструкције система 
сакупљања атмосферских 
вода 1,600,000 0 0.00 

                    
            Укупно за функцију 540: 7,200,000 866,668 12.04 

            
Свега за програмску 
активност 0401-0003: 7,200,000 866,668 12.04 

                    
            РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ - РАЗНО       
                    

    0701       
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА       

    
0701-
0004       

Јавни градски и приградски 
превоз путника       

      451     Друмски саобраћај       
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        84 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама 6,000,000 1,993,800 33.23 

          4511 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама -
пензионери превоз 6,000,000 1,993,800 33.23 

            Укупно за функцију 451: 6,000,000 1,993,800 33.23 

            
Свега за програмску 
активност 0701-0004: 6,000,000 1,993,800 33.23 

                    
                    

    

П16-
07011
8       

Реконструкција раскрснице 
улица Милоша 
Црњанског,Жилински Ендреа, 
Золтана Чуке и Доситејеве       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        85 424 Специјализоване услуге 10,000,000 9,183,144 91.83 

        /0 4249 
Остале специјализоване 
услуге 10,000,000 9,183,144 91.83 

            Функција 451: 10,000,000 9,183,144 91.83 

            
Свега за  пројекат П16-
070118: 10,000,000 9,183,144 91.83 

                    
                    

    

П18-
07012
0       

Постављање 
телекомуникационих и 
сигналних инсталација на 
раскрсници државних путева 
I Б реда број 15 и II A реда 
број 102       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        86 424 Специјализоване услуге 3,596,000 4,059 0.11 

        /0 4249 
Остале специјализоване 
услуге 3,596,000 4,059 0.11 

            Функција 451: 3,596,000 4,059 0.11 

            
Свега за  пројекат П18-
070120: 3,596,000 4,059 0.11 

                    
                    
                    

    

П21-
07012
3       

Реконструкција саобраћајнице 
у ул. Милоша Црњанског у 
Бечеју       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        87 424 Специјализоване услуге 46,660,000 12,419,100 26.62 

        /0 4249 
Остале специјализоване 
услуге 46,660,000 12,419,100 26.62 

            Функција 451: 46,660,000 12,419,100 26.62 
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Свега за  пројекат П21-
070123: 46,660,000 12,419,100 26.62 

                    

    

П22-
07012
4       

Реконструкција Новосадске 
улице у Бечеју       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        88 424 Специјализоване услуге 25,000 2,000 8.00 

        /0 4249 
Остале специјализоване 
услуге 25,000 2,000 8.00 

            Функција 451: 25,000 2,000 8.00 

            
Свега за  пројекат П22-
070124: 25,000 2,000 8.00 

                    
                    

    

П24-
07012
6       

Изградња саобраћајнице у 
Индустријској зони       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        89 424 Специјализоване услуге 150,000 5,000 3.33 

        /0 4249 
Остале специјализоване 
услуге 150,000 5,000 3.33 

            Функција 451: 150,000 5,000 3.33 

            
Свега за  пројекат П24-
070126: 150,000 5,000 3.33 

                    

    

П25-
07012
7       

Саобраћајно уређење зоне 
основне школе Север Ђуркић       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        90 424 Специјализоване услуге 1,694,000 100,000 5.90 

        /1 4249 
Остале специјализоване 
услуге 1,694,000 100,000 5.90 

            Функција 451: 1,694,000 100,000 5.90 

            
Свега за  пројекат П25-
070127: 1,694,000 100,000 5.90 

                    

    

П26-
07012
8       

Реконструкција три аутобуска 
стајалишта       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        92 511 Зграде и грађевински објекти 4,971,000 2,174,400 43.74 

        /1 5113 
Капитално одржавање зграда 
и објеката 4,971,000 2,174,400 43.74 

            Функција 451: 4,971,000 2,174,400 43.74 

            
Свега за  пројекат П26-
070128: 4,971,000 2,174,400 43.74 
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П27-
07012
9       

Реконструкција улице Золтана 
Чуке до улице Главна у Бечеју       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        93 424 Специјализоване услуге 1,340,000 0 0.00 

        /0 4249 
Остале специјализоване 
услуге 1,340,000 0 0.00 

        
93
/2 511 Зграде и грађевински објекти 17,100,000 0 0.00 

          5113 
Капитално одржавање зграда 
и објеката 17,100,000 0 0.00 

            Функција 451: 18,440,000 0 0.00 

            
Свега за  пројекат П27-
070129: 18,440,000 0 0.00 

                    
                    

    

П30-
07013
2       

Изградња саобраћајнице 
улице Светозара Марковића у 
Б.П.С.       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        95 424 Специјализоване услуге 2,050,000 0 0.00 

        /0 4249 
Остале специјализоване 
услуге 2,050,000 0 0.00 

            Функција 451: 2,050,000 0 0.00 

            
Свега за  пројекат П30-
070132: 2,050,000 0 0.00 

                    

    

П31-
07013
3       

Асфалтирање улице Душка 
Дујина у Б.П.С.       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       
        96 424 Специјализоване услуге 1,850,000 0 0.00 

        /0 4249 
Остале специјализоване 
услуге 1,850,000 0 0.00 

            Функција 451: 1,850,000 0 0.00 

            
Свега за  пројекат П31-
070133: 1,850,000 0 0.00 

                    

    

П34-
07013
6       

Реконструкција Зелене улице 
у Бечеју       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       

        
26
8 511 Зграде и грађевински објекти 118,400,000 0 0.00 

        /0 5113 
Капитално одржавање зграда 
и објеката 118,400,000 0 0.00 

            Функција 451: 118,400,000 0 0.00 

            
Свега за  пројекат П34-
070136: 118,400,000 0 0.00 
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П29-
07013
1       

Постављање туцаничког 
застора на неасфалтираним 
путевима у улицама В.Назора, 
Ј.Томића, Болманске, 
С.Панића, Б.Бранчића у Б.П.С. 
и Четкара у Бечеју       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       

        
61
/3 511 Зграде и грађевински објекти 14,225,000 0 0.00 

        /0 5113 
Капитално одржавање зграда 
и објеката 14,225,000 0 0.00 

            Функција 451: 14,225,000 0 0.00 

            
Свега за  пројекат П29-
070131: 14,225,000 0 0.00 

                    

    

П32-
07013
4       

Наношење новог асфалтног 
слоја у улици у насељу 
С.Ђуркић, П.Шандора, 
С.Чаленића и 1. Маја у Бечеју       

      451     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ       

        
62
/2 511 Зграде и грађевински објекти 6,300,000 0 0.00 

        /0 5113 
Капитално одржавање зграда 
и објеката 6,300,000 0 0.00 

            Функција 451: 6,300,000 0 0.00 

            
Свега за  пројекат П32-
070134: 6,300,000 0 0.00 

                    

            
 Савет за безбедност 
саобраћаја општине Бечеј      

    0602       
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0001       

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина       

      360     

Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом 
месту       

            

САОБРАЋАЈНО ВАСПИТАЊЕ И 
ЗАШТИТА ДЕЦЕ У 
САОБРАЋАЈУ       

        
97
/1 422 Трошкови путовања 40,000 0 0.00 

          4224 
Тр. Превоза ученика (школска 
такмичења) 40,000 0 0.00 

        97 423 Услуге по уговору 510,000 508,734 99.75 

          4235 
-организ.и спровођ.школских 
такмичења-за организаторе 150,000 148,734 99.16 

          4237 -организ.и спровођ.школских 10,000 10,000 100.0
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такмичења-сендвичи 0 

          4237 

- Акција Срећно у школи-
срећно у саобраћају-прслуци, 
мајице 350,000 350,000 

100.0
0 

            

САОБРАЋАЈНО ВАСПИТАЊЕ И 
ЗАШТИТА ДЕЦЕ У 
САОБРАЋАЈУ       

        98 423 Услуге по уговору 100,000 96,000 96.00 

          4235 
-едукација и информисање 
учесника у саобраћају 100,000 96,000 96.00 

            ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ       
        99 423 Услуге по уговору 1,050,000 158,227 15.07 

          4233 
услуге образовања и 
усавршавања - семинари 50,000 0 0.00 

          4235 
-трошкови рада и 
координације Савета  500,000 158,227 31.65 

          4235 
Пројекат саобраћајне 
сигнализације 500,000 0 0.00 

                    

        
10
0 512 Машине и опрема 1,300,000 0 0.00 

          5128 Опрема за јавну безбедност 1,300,000 0 0.00 
            Функција 360: 3,000,000 762,961 25.43 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 3,000,000 762,961 25.43 

                    

    2001       
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ       

    

П5-
20010
6       

Извођење дела радова на 
реконструкцији ПУ "Лабуд 
Пејовић" у Б.П.Селу       

      911     Предшколско образовање       

        
10
1 425 

Текуће поправке и 
одржавање 1,150,000 0 0.00 

          4251 
Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 1,150,000 0 0.00 

            Функција 911: 1,150,000 0 0.00 
            Свега за  пројекат П5-200106: 1,150,000 0 0.00 
                    
                    

    

П6-
20010
7       

Замена столарије (прозора и 
врата) на вртићу Колибри у 
Бечеју       

      911     Предшколско образовање       

        
27
2 425 

Текуће поправке и 
одржавање 2,150,000 0 0.00 

          4251 
Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 2,150,000 0 0.00 

            Функција 911: 2,150,000 0 0.00 
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            Свега за  пројекат П6-200107: 2,150,000 0 0.00 
                    

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ       

    

П11-
12011
1       

Израда документације за 
реконструкцију зграде Мала 
Зарда у Б.П.Селу       

      820     Услуге културе       

        
10
2 424 Специјализоване услуге 960,000 11,230 1.17 

          4249 
Остале специјализоване 
услуге 960,000 11,230 1.17 

            Функција 820: 960,000 11,230 1.17 

            
Свега за  пројекат П11-
120111: 960,000 11,230 1.17 

                    

    1301       
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ       

    

П7-
13011
0       

Реконструкција спортског 
теренa и трибина у Партизану       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        
10
3 424 Специјализоване услуге 160,000 500 0.31 

          4249 
Остале специјализоване 
услуге 160,000 500 0.31 

        
10
4 511 Зграде и грађевински објекти 5,200,000 2,498,274 48.04 

          5113 
Капитално одржавање зграда 
и објеката 5,200,000 2,498,274 48.04 

            Функција 810: 5,360,000 2,498,774 46.62 
            Свега за  пројекат П7-130110: 5,360,000 2,498,774 46.62 
                    

    

П9-
13011
2       

Санација Beach volley терена 
на отвореном-Партизан       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        
10
5 425 

Текуће поправке и 
одржавање 4,960,000 2,000 0.04 

          4251 
Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 4,960,000 2,000 0.04 

            Функција 810: 4,960,000 2,000 0.04 
            Свега за  пројекат П9-130112: 4,960,000 2,000 0.04 
                    

    

П10-
13011
3       

Пресвлачење рукометног 
игралишта у Б.П.С.       

      810     Услуге рекреације и спорта       
        10 425 Текуће поправке и 300,000 0 0.00 
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6 одржавање 

          4251 
Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 300,000 0 0.00 

            Функција 810: 300,000 0 0.00 

            
Свега за  пројекат П10-
130113: 300,000 0 0.00 

                    
                    
                    

    0602       
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0001       

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина       

      620     РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ       

        
10
7 423 Услуге по уговору 1,200,000 677,705 56.48 

        /2 4239 
- НАЛЕД чланарине и 
активности 200,000 177,705 88.85 

        /4 4239 

 - финансирање регионалног 
развоја и развојних пројеката 
- Агенција Бачка 1,000,000 500,000 50.00 

        
10
8 424 Специјализоване услуге   1,300,000 0 0.00 

        /3 4246 - геодетске услуге 300,000 0 0.00 
        /4 4249 - накнада за одводњавање 1,000,000 0 0.00 
            Функција 620: 2,500,000 677,705 27.11 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 2,500,000 677,705 27.11 

                    
                    
            ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       
                    

    2002       
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2002-
0001       

Функционисање основних 
школа        

      915     
Специјално основно 
образовање       

            Интерресорна комисија       

        
10
9 423 Услуге по уговору 1,000,000 468,354 46.84 

          4235 
Стручне услуге-Интерресорна 
комисија 1,000,000 468,354 46.84 

      912     Основно образовање       
            О.Ш. ШАМУ МИХАЉ БЕЧЕЈ        

        
11
0 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 
апропријација користиће се 7,977,000 4,039,081 50.63 
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за: 

        
/1
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 220,000 219,018 99.55 

            

4144-Помоћ медицинском 
лечењу запосленог или члана 
уже породице 220,000 219,018 99.55 

        
/1
03   

415 – Накнаде трошкова за 
запослене 1,350,000 478,951 35.48 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 1,350,000 478,951 35.48 

        
/1
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 560,000 315,085 56.27 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 560,000 315,085 56.27 

        
/1
05   421 – Стални трошкови 3,875,000 2,106,809 54.37 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 100,000 60,000 60.00 

            4212-Енергетске услуге 2,800,000 1,629,033 58.18 
            4213-Комуналне услуге 360,000 148,782 41.33 
            4214-Услуге комуникација 115,000 52,374 45.54 
            4215-Трошкови осигурања 500,000 216,621 43.32 

        
/1
06   422 – Трошкови путовања 150,000 0 0.00 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 50,000 0 0.00 

            
4224-Трошкови путовања 
ученика 100,000 0 0.00 

        
/1
07   423 – Услуге по уговору 565,000 261,925 46.36 

            4232-Компјутерске услуге 35,000 18,000 51.43 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 200,000 181,300 90.65 

            4235-Стручне услуге 150,000 45,600 30.40 
            4237-Репрезентација 100,000 17,025 17.03 
            4239-Остале опште услуге 80,000 0 0.00 

        
/1
08   424 – Специјализоване услуге 15,000 2,000 13.33 

            4243-Медицинске услуге 15,000 2,000 13.33 

        
/1
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 250,000 46,110 18.44 

            
4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 100,000 21,390 21.39 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 150,000 24,720 16.48 

        
/1
10   426 – Материјал 800,000 430,017 53.75 

            4261-Административни 240,000 69,295 28.87 
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материјал 

            

4263-Материјали за 
образовање и усавршавање 
запослених 140,000 82,997 59.28 

            
4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 150,000 76,357 50.90 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 100,000 95,685 95.68 

            
4269-Материјали за посебне 
намене 170,000 105,684 62.17 

        
/1
11   

482 – Порези, обавезне таксе 
и казне  10,000 0 0.00 

            4822-Обавезне таксе 10,000 0 0.00 

        
/1
15   512 – Машине и опрема 182,000 179,166 98.44 

            
5122-Административна 
опрема 50,000 50,000 

100.0
0 

            
5126-Опрема за образовање, 
културу и спорт 132,000 129,166 97.85 

            О.Ш. БРАТСТВО БЕЧЕЈ        

        
11
0 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 
апропријација користиће се 
за: 6,757,000 2,923,072 43.26 

        
/2
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 200,000 67,145 33.57 

            
4143- помоћ у случају смрти 
запосленог 80,000 67,145 83.93 

            

4144-Помоћ медицинском 
лечењу запосленог или члана 
уже породице 120,000 0 0.00 

        
/2
03   

415 – Накнаде трошкова за 
запослене 2,000,000 904,968 45.25 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 2,000,000 904,968 45.25 

        
/2
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 50,000 36,686 73.37 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 50,000 36,686 73.37 

        
/2
05   421 – Стални трошкови 2,550,000 1,279,337 50.17 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 100,000 40,000 40.00 

            4212-Енергетске услуге 1,600,000 942,741 58.92 
            4213-Комуналне услуге 200,000 70,326 35.16 
            4214-Услуге комуникација 150,000 70,188 46.79 
            4215-Трошкови осигурања 500,000 156,082 31.22 

        
/2
06   422 – Трошкови путовања 25,000 6,900 27.60 

            4221-Трошкови службених 25,000 6,900 27.60 
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путовања у земљи 

        
/2
07   423 – Услуге по уговору 1,000,000 252,168 25.22 

            4232-Компјутерске услуге 100,000 0 0.00 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 120,000 10,000 8.33 

            4235-Стручне услуге 100,000 0 0.00 

            
4236-Услуге за домаћинство и 
угоститељство 600,000 242,168 40.36 

            4237-Репрезентација 60,000 0 0.00 
            4239-Остале опште услуге 20,000 0 0.00 

        
/2
08   424 – Специјализоване услуге 170,000 51,600 30.35 

            4243-Медицинске услуге 20,000 6,000 30.00 

            
4249-Остале специјализоване 
услуге 150,000 45,600 30.40 

        
/2
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 220,000 158,947 72.25 

            
4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 150,000 123,337 82.22 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 70,000 35,610 50.87 

        
/2
10   426 – Материјал 490,000 165,320 33.74 

            
4261-Административни 
материјал 100,000 63,696 63.70 

            

4263-Материјали за 
образовање и усавршавање 
запослених 50,000 15,705 31.41 

            4264-Материјали за саобраћај 40,000 20,000 50.00 

            
4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 150,000 11,814 7.88 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 120,000 42,907 35.76 

            
4269-Материјали за посебне 
намене 30,000 11,198 37.33 

        
/2
11   

482 – Порези, обавезне таксе 
и казне  2,000 0 0.00 

            4821-Остали порези 2,000 0 0.00 

        
/2
15   512 – Машине и опрема 50,000 0 0.00 

            
5126-Опрема за образовање, 
културу и спорт 50,000 0 0.00 

            О.Ш. СЕВЕР ЂУРКИЋ БЕЧЕЈ        

        
11
0 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 
апропријација користиће се 
за: 16,970,000 9,846,599 58.02 

        
/3
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 100,000 0 0.00 
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4144-Помоћ медицинском 
лечењу запосленог или члана 
уже породице 100,000 0 0.00 

        
/3
03   

415 – Накнаде трошкова за 
запослене 1,100,000 546,861 49.71 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 1,100,000 546,861 49.71 

        
/3
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 200,000 189,955 94.98 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 200,000 189,955 94.98 

        
/3
05   421 – Стални трошкови 13,370,000 7,769,772 58.11 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 120,000 90,000 75.00 

            4212-Енергетске услуге 12,000,000 7,121,935 59.35 
            4213-Комуналне услуге 600,000 263,080 43.85 
            4214-Услуге комуникација 150,000 41,279 27.52 
            4215-Трошкови осигурања 500,000 253,477 50.70 

        
/3
06   422 – Трошкови путовања 20,000 18,417 92.08 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 20,000 18,417 92.08 

        
/3
07   423 – Услуге по уговору 480,000 234,600 48.88 

            4231-Административне услуге 50,000 960 1.92 
            4232-Компјутерске услуге 50,000 28,990 57.98 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 200,000 115,900 57.95 

            4235-Стручне услуге 50,000 0 0.00 
            4237-Репрезентација 100,000 67,150 67.15 
            4239-Остале опште услуге 30,000 21,600 72.00 

        
/3
08   424 – Специјализоване услуге 180,000 85,474 47.49 

            
4249-Остале специјализоване 
услуге 180,000 85,474 47.49 

        
/3
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 200,000 121,345 60.67 

            
4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 50,000 12,950 25.90 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 150,000 108,395 72.26 

        
/3
10   426 – Материјал 720,000 517,817 71.92 

            
4261-Административни 
материјал 200,000 142,963 71.48 

            4264-Материјали за саобраћај 25,000 0 0.00 

            
4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 150,000 58,326 38.88 
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4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 220,000 192,105 87.32 

            
4269-Материјали за посебне 
намене 125,000 124,423 99.54 

        
/3
15   512 – Машине и опрема 600,000 362,360 60.39 

            
5122-Административна 
опрема 600,000 362,360 60.39 

            
О.Ш. ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ 
БЕЧЕЈ        

        
11
0 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 
апропријација користиће се 
за: 17,624,000 11,449,665 64.97 

        
/4
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 350,000 296,636 84.75 

            
4144-Помоћ у медицинском 
лечењу запослен.  350,000 296,636 84.75 

        
/4
03   

415 – Накнаде трошкова за 
запослене 3,200,000 1,422,600 44.46 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 3,200,000 1,422,600 44.46 

        
/4
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 250,000 77,677 31.07 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 250,000 77,677 31.07 

        
/4
05   421 – Стални трошкови 7,541,000 6,014,438 79.76 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 150,000 100,000 66.67 

            4212-Енергетске услуге 6,150,000 5,375,742 87.41 
            4213-Комуналне услуге 520,000 194,264 37.36 
            4214-Услуге комуникација 121,000 40,919 33.82 
            4215-Трошкови осигурања 600,000 303,513 50.59 

        
/4
06   422 – Трошкови путовања 1,280,000 587,574 45.90 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 80,000 37,574 46.97 

            
4224-Трошкови путовања 
ученика 1,200,000 550,000 45.83 

        
/4
07   423 – Услуге по уговору 990,000 692,433 69.94 

            4232-Компјутерске услуге 110,000 76,818 69.83 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 200,000 140,600 70.30 

            4235-Стручне услуге 500,000 407,000 81.40 
            4237-Репрезентација 180,000 68,016 37.79 

        
/4
08   424 – Специјализоване услуге 170,000 58,200 34.24 

            4249-Остале специјализоване 170,000 58,200 34.24 



Страна 44.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
44. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

услуге 

        
/4
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 1,548,000 1,086,068 70.16 

            
4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 948,000 912,302 96.23 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 600,000 173,766 28.96 

        
/4
10   426 – Материјал 2,065,000 1,012,574 49.04 

            
4261-Административни 
материјал 450,000 108,759 24.17 

            

4263-Материјали за 
образовање и усавршавање 
запослених 25,000 24,977 99.91 

            4264-Материјали за саобраћај 600,000 550,000 91.67 

            
4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 550,000 157,138 28.57 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 240,000 121,785 50.74 

            
4269-Материјали за посебне 
намене 200,000 49,916 24.96 

        
/4
11   

482 – Порези, обавезне таксе 
и казне  30,000 1,744 5.81 

            4821-Остали порези 15,000 774 5.16 
            4822-Обавезне таксе 15,000 970 6.47 

        
/4
15   512 – Машине и опрема 200,000 199,720 99.86 

            
5122-Административна 
опрема 200,000 199,720 99.86 

            О.Ш. ПЕТЕФИ ШАНДОР БЕЧЕЈ        

        
11
0 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 
апропријација користиће се 
за: 8,901,000 4,475,686 50.28 

        
/5
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 150,000 0 0.00 

            
4144-Помоћ у медицинском 
лечењу запослен.  150,000 0 0.00 

        
/5
03   

415 – Накнаде трошкова за 
запослене 2,500,000 1,077,694 43.11 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 2,500,000 1,077,694 43.11 

        
/5
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 300,000 24,471 8.16 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 300,000 24,471 8.16 

        
/5
05   421 – Стални трошкови 4,530,000 2,771,462 61.18 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 90,000 30,000 33.33 
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            4212-Енергетске услуге 3,340,000 2,283,960 68.38 
            4213-Комуналне услуге 550,000 241,912 43.98 
            4214-Услуге комуникација 150,000 49,526 33.02 
            4215-Трошкови осигурања 400,000 166,064 41.52 

        
/5
06   422 – Трошкови путовања 95,000 69,000 72.63 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 45,000 25,000 55.56 

            
4224-Трошкови путовања 
ученика 50,000 44,000 88.00 

        
/5
07   423 – Услуге по уговору 333,000 150,376 45.16 

            4232-Компјутерске услуге 50,000 33,000 66.00 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 100,000 43,400 43.40 

            4234-Услуге информисања 30,000 27,660 92.20 
            4235-Стручне услуге 40,000 0 0.00 

            
4236-Услуге за домаћинство и 
угоститељство 10,000 10,000 

100.0
0 

            4237-Репрезентација 100,000 36,316 36.32 
            4239-Остале опште услуге 3,000 0 0.00 

        
/5
08   424 – Специјализоване услуге 170,000 76,665 45.10 

            4243-Медицинске услуге 20,000 4,000 20.00 

            
4249-Остале специјализоване 
услуге 150,000 72,665 48.44 

        
/5
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 340,000 106,885 31.44 

            
4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 250,000 62,418 24.97 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 90,000 44,467 49.41 

        
/5
10   426 – Материјал 383,000 199,133 51.99 

            
4261-Административни 
материјал 150,000 75,175 50.12 

            

4263-Материјали за 
образовање и усавршавање 
запослених 33,000 2,500 7.58 

            4264-Материјали за саобраћај 15,000 15,000 
100.0
0 

            
4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 70,000 21,948 31.35 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 80,000 60,176 75.22 

            
4269-Материјали за посебне 
намене 35,000 24,335 69.53 

        
/5
15   512 – Машине и опрема 100,000 0 0.00 



Страна 46.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
46. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

            
5122-Административна 
опрема 100,000 0 0.00 

            
О.Ш. СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 
Б.ГРАДИШТЕ        

        
11
0 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 
апропријација користиће се 
за: 7,128,000 3,722,069 52.22 

        
/6
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 250,000 95,012 38.00 

            
4144-Помоћ у медицинском 
лечењу запослен.  250,000 95,012 38.00 

        
/6
03   

415 – Накнаде трошкова за 
запослене 1,600,000 947,274 59.20 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 1,600,000 947,274 59.20 

        
/6
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 700,000 156,430 22.35 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 700,000 156,430 22.35 

        
/6
05   421 – Стални трошкови 2,668,000 1,507,841 56.52 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 98,000 60,000 61.22 

            4212-Енергетске услуге 1,700,000 1,118,870 65.82 
            4213-Комуналне услуге 250,000 117,369 46.95 
            4214-Услуге комуникација 120,000 58,431 48.69 
            4215-Трошкови осигурања 500,000 153,171 30.63 

        
/6
06   422 – Трошкови путовања 60,000 22,646 37.74 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 40,000 19,046 47.62 

            
4224-тр.путовања ученика-
такмичења 20,000 3,600 18.00 

        
/6
07   423 – Услуге по уговору 270,000 106,406 39.41 

            4232-Компјутерске услуге 50,000 18,000 36.00 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 80,000 69,056 86.32 

            4234-Услуге информисања 30,000 0 0.00 
            4237-Репрезентација 80,000 14,350 17.94 
            4239-Остале опште услуге 30,000 5,000 16.67 

        
/6
08   424 – Специјализоване услуге 220,000 47,600 21.64 

            4243-Медицинске услуге 20,000 2,000 10.00 

            
4249-Остале специјализоване 
услуге 200,000 45,600 22.80 

        
/6
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 850,000 660,885 77.75 
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4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 700,000 547,082 78.15 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 150,000 113,803 75.87 

        
/6
10   426 – Материјал 360,000 177,976 49.44 

            
4261-Административни 
материјал 90,000 62,894 69.88 

            

4263-Материјали за 
образовање и усавршавање 
запослених 50,000 38,600 77.20 

            4264-Материјали за саобраћај 20,000 1,499 7.50 

            
4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 50,000 32,386 64.77 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 140,000 42,597 30.43 

            
4269-Материјали за посебне 
намене 10,000 0 0.00 

        
/6
11   

482 – Порези, обавезне таксе 
и казне  10,000 0 0.00 

            4822-Обавезне таксе 10,000 0 0.00 

        
/6
15   512 – Машине и опрема 140,000 0 0.00 

            
5122-Административна 
опрема 50,000 0 0.00 

            
5126-Опрема за образовање, 
културу и спорт 90,000 0 0.00 

            О.Ш. ШАМУ МИХАЉ Б.П.СЕЛО       

        
11
0 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 
апропријација користиће се 
за: 7,144,000 3,372,234 47.20 

        
/7
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 130,000 73,373 56.44 

            
4144-Помоћ у медицинском 
лечењу запослен.  130,000 73,373 56.44 

        
/7
03   

415 – Накнаде трошкова за 
запослене 1,260,000 768,622 61.00 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 1,260,000 768,622 61.00 

        
/7
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 300,000 153,268 51.09 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 300,000 153,268 51.09 

        
/7
05   421 – Стални трошкови 3,110,000 1,772,521 56.99 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 150,000 50,000 33.33 

            4212-Енергетске услуге 2,000,000 1,281,165 64.06 
            4213-Комуналне услуге 330,000 151,299 45.85 
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            4214-Услуге комуникација 130,000 60,629 46.64 
            4215-Трошкови осигурања 500,000 229,428 45.89 

        
/7
06   422 – Трошкови путовања 25,000 0 0.00 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 25,000 0 0.00 

        
/7
07   423 – Услуге по уговору 428,000 232,686 54.37 

            4231-Административне услуге 3,000 0 0.00 
            4232-Компјутерске услуге 50,000 49,756 99.51 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 150,000 105,100 70.07 

            4234-Услуге информисања 40,000 15,050 37.63 
            4235-Стручне услуге 135,000 45,600 33.78 
            4237-Репрезентација 50,000 17,180 34.36 

        
/7
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 650,000 79,432 12.22 

            
4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 500,000 24,335 4.87 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 150,000 55,097 36.73 

        
/7
10   426 – Материјал 484,000 196,092 40.51 

            
4261-Административни 
материјал 150,000 35,327 23.55 

            

4263-Материјали за 
образовање и усавршавање 
запослених 24,000 23,200 96.67 

            4264-Материјали за саобраћај 80,000 60,000 75.00 

            
4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 150,000 59,533 39.69 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 80,000 18,032 22.54 

        
/7
11   

482 – Порези, обавезне таксе 
и казне  7,000 0 0.00 

            4821-Остали порези 4,000 0 0.00 
            4822-Обавезне таксе 3,000 0 0.00 

        
/7
14   

511 – Зграде и грађевински 
објекти 600,000 0 0.00 

            5114-Пројектно планирање 600,000 0 0.00 

        
/7
15   512 – Машине и опрема 150,000 96,240 64.16 

            
5122-Административна 
опрема 50,000 47,280 94.56 

            
5126-Опрема за образовање, 
културу и спорт 100,000 48,960 48.96 

            М.Ш. ПЕТАР КОЊОВИЋ БЕЧЕЈ        

        
11
0 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 7,005,000 2,539,577 36.25 
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апропријација користиће се 
за: 

        
/8
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 150,000 0 0.00 

            
4144-Помоћ у медицинском 
лечењу запослен.  150,000 0 0.00 

        
/8
03   

415 – Накнаде трошкова за 
запослене 2,600,000 984,332 37.86 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 2,600,000 984,332 37.86 

        
/8
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 350,000 0 0.00 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 350,000 0 0.00 

        
/8
05   421 – Стални трошкови 1,900,000 1,006,042 52.95 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 50,000 20,000 40.00 

            4212-Енергетске услуге 1,220,000 700,080 57.38 
            4213-Комуналне услуге 140,000 48,860 34.90 
            4214-Услуге комуникација 130,000 30,196 23.23 
            4215-Трошкови осигурања 360,000 206,906 57.47 

        
/8
06   422 – Трошкови путовања 13,000 0 0.00 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 13,000 0 0.00 

        
/8
07   423 – Услуге по уговору 912,000 307,826 33.75 

            4232-Компјутерске услуге 30,000 25,080 83.60 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 150,000 35,900 23.93 

            4234-Услуге информисања 400,000 148,906 37.23 
            4235-Стручне услуге 144,000 45,600 31.67 
            4237-Репрезентација 180,000 50,660 28.14 
            4239-Остале опште услуге 8,000 1,680 21.00 

        
/8
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 300,000 27,379 9.13 

            
4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 150,000 5,656 3.77 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 150,000 21,723 14.48 

        
/8
10   426 – Материјал 360,000 164,009 45.56 

            
4261-Административни 
материјал 90,000 34,682 38.54 

            

4263-Материјали за 
образовање и усавршавање 
запослених 70,000 12,970 18.53 

            4264-Материјали за саобраћај 20,000 20,000 
100.0
0 
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4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 50,000 2,850 5.70 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 90,000 83,949 93.28 

            
4269-Материјали за посебне 
намене 40,000 9,558 23.90 

        
/8
14   

511 – Зграде и грађевински 
објекти 200,000 0 0.00 

            5114-Пројектно планирање 200,000 0 0.00 

        
/8
15   512 – Машине и опрема 220,000 49,989 22.72 

            
5122-Административна 
опрема 50,000 49,989 99.98 

            
5126-Опрема за образовање, 
културу и спорт 170,000 0 0.00 

            
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗА 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

        
11
1 472 

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 8,000,000 4,759,558 59.49 

          4727 

Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку и 
спорт 8,000,000 4,759,558 59.49 

        
11
2 472 

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета -  ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА 1,070,000 401,000 37.48 

          4727 

Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку и 
спорт 1,070,000 401,000 37.48 

        
11
3 472 

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 636,000 0 0.00 

          4727 

Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку и 
спорт 636,000 0 0.00 

        /1   - ђаци генерације 316,000 0 0.00 
        /2   - прварице 100,000 0 0.00 
        /3   - вуковци 220,000 0 0.00 
            Функција 912: 89,212,000 47,528,542 53.28 
            Функција 915: 1,000,000 468,354 46.84 

            
Свега за програмску 
активност 2002-0001: 90,212,000 47,996,896 53.20 

                    
                    
            СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003       
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2003-
0001       

Функционисање средњих 
школа        

      920     Средње образовање       
            ГИМНАЗИЈА        
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11
4 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 
апропријација користиће се 
за: 9,343,000 5,920,579 63.37 

        
/1
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 270,000 152,687 56.55 

            
4144-Помоћ у медицинском 
лечењу запослен.  270,000 152,687 56.55 

        
/1
03   

415 – Накнаде трошкова за 
запослене 920,000 338,248 36.77 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 920,000 338,248 36.77 

        
/1
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 430,000 0 0.00 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 430,000 0 0.00 

        
/1
05   421 – Стални трошкови 5,500,000 4,608,754 83.80 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 80,000 80,000 

100.0
0 

            4212-Енергетске услуге 4,500,000 4,133,478 91.86 
            4213-Комуналне услуге 285,000 104,198 36.56 
            4214-Услуге комуникација 135,000 35,982 26.65 
            4215-Трошкови осигурања 500,000 255,096 51.02 

        
/1
06   422 – Трошкови путовања 130,000 48,662 37.43 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 50,000 48,662 97.32 

            4224-тр.путовања ученика 80,000 0 0.00 

        
/1
07   423 – Услуге по уговору 910,000 330,526 36.32 

            4232-Компјутерске услуге 100,000 54,000 54.00 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 70,000 33,500 47.86 

            4234-Услуге информисања 100,000 12,600 12.60 
            4235-Стручне услуге 450,000 166,519 37.00 
            4237-Репрезентација 130,000 63,907 49.16 
            4239-Остале опште услуге 60,000 0 0.00 

        
/1
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 360,000 137,042 38.07 

            
4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 220,000 9,636 4.38 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 140,000 127,406 91.00 

        
/1
10   426 – Материјал 450,000 252,660 56.15 

            
4261-Административни 
материјал 90,000 28,914 32.13 

            4263-Материјали за 120,000 11,195 9.33 
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образовање и усавршавање 
запослених 

            
4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 130,000 111,522 85.79 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 60,000 54,939 91.56 

            
4269-Материјали за посебне 
намене 50,000 46,091 92.18 

        
/1
14   

511 – Зграде и грађевински 
објекти 238,000 0 0.00 

            
5113-Капитално одржавање 
зграда и објеката 238,000 0 0.00 

        
/1
15   512 – Машине и опрема 100,000 52,000 52.00 

            
5126-Опрема за образовање, 
културу и спорт 100,000 52,000 52.00 

        
/1
17   515 – Нематеријална имовина 35,000 0 0.00 

            5151-Нематеријална имовина 35,000 0 0.00 
            ТЕХНИЧКА ШКОЛА       

        
11
4 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 
апропријација користиће се 
за: 11,910,000 6,169,244 51.80 

        
/2
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 480,000 298,830 62.26 

            
4144-Помоћ у медицинском 
лечењу запослен.  480,000 298,830 62.26 

        
/2
03   

415 – Накнаде трошкова за 
запослене 2,500,000 1,103,257 44.13 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 2,500,000 1,103,257 44.13 

        
/2
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 480,000 417,392 86.96 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 480,000 417,392 86.96 

        
/2
05   421 – Стални трошкови 4,340,000 2,667,262 61.46 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 110,000 60,000 54.55 

            4212-Енергетске услуге 3,100,000 2,183,918 70.45 
            4213-Комуналне услуге 370,000 143,567 38.80 
            4214-Услуге комуникација 160,000 61,334 38.33 
            4215-Трошкови осигурања 600,000 218,444 36.41 

        
/2
06   422 – Трошкови путовања 150,000 89,099 59.40 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 150,000 89,099 59.40 

        
/2
07   423 – Услуге по уговору 590,000 172,311 29.21 
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            4232-Компјутерске услуге 30,000 3,000 10.00 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 200,000 83,500 41.75 

            4234-Услуге информисања 100,000 42,827 42.83 
            4235-Стручне услуге 100,000 7,500 7.50 
            4237-Репрезентација 90,000 26,755 29.73 
            4239-Остале опште услуге 70,000 8,730 12.47 

        
/2
08   424 – Специјализоване услуге 480,000 183,460 38.22 

            
4249-Остале специјализоване 
услуге 480,000 183,460 38.22 

        
/2
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 1,300,000 710,481 54.65 

            
4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 900,000 590,510 65.61 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 400,000 119,971 29.99 

        
/2
10   426 – Материјал 780,000 446,567 57.25 

            
4261-Административни 
материјал 150,000 104,019 69.35 

            

4263-Материјали за 
образовање и усавршавање 
запослених 100,000 63,235 63.24 

            
4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 300,000 160,096 53.37 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 90,000 78,320 87.02 

            
4269-Материјали за посебне 
намене 140,000 40,898 29.21 

        
/2
11   

482 – Порези, обавезне таксе 
и казне  10,000 1,860 18.60 

            4822-Обавезне таксе 10,000 1,860 18.60 

        
/2
14   

511 – Зграде и грађевински 
објекти 500,000 0 0.00 

            5114-Пројектно планирање 500,000 0 0.00 

        
/2
15   512 – Машине и опрема 300,000 78,724 26.24 

            
5126-Опрема за образовање, 
културу и спорт 300,000 78,724 26.24 

            ЕКОНОМСКА ШКОЛА       

        
11
4 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти -       ова 
апропријација користиће се 
за: 13,062,000 5,306,175 40.62 

        
/3
02   

414 – Социјална давања 
запосленима 140,000 0 0.00 

            
4144-Помоћ у медицинском 
лечењу запослен.  140,000 0 0.00 

        /3   415 – Накнаде трошкова за 1,800,000 933,970 51.89 
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03 запослене 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 1,800,000 933,970 51.89 

        
/3
04   

416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 540,000 80,887 14.98 

            
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 540,000 80,887 14.98 

        
/3
05   421 – Стални трошкови 4,650,000 3,060,752 65.82 

            
4211-Трошкови платног 
промета и банкарских услуга 120,000 50,000 41.67 

            4212-Енергетске услуге 3,300,000 2,464,215 74.67 
            4213-Комуналне услуге 480,000 230,709 48.06 
            4214-Услуге комуникација 200,000 75,310 37.66 
            4215-Трошкови осигурања 550,000 240,517 43.73 

        
/3
06   422 – Трошкови путовања 120,000 60,600 50.50 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 60,000 57,750 96.25 

            
4224-Трошкови путовања 
ученика 60,000 2,850 4.75 

        
/3
07   423 – Услуге по уговору 860,000 292,367 34.00 

            4232-Компјутерске услуге 100,000 36,000 36.00 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 120,000 34,260 28.55 

            4234-Услуге информисања 150,000 34,724 23.15 
            4235-Стручне услуге 210,000 64,800 30.86 
            4237-Репрезентација 250,000 97,530 39.01 
            4239-Остале опште услуге 30,000 25,053 83.51 

        
/3
08   424 – Специјализоване услуге 30,000 8,000 26.67 

            4243-Медицинске услуге 30,000 8,000 26.67 

        
/3
09   

425 – Текуће поправке и 
одржавање 150,000 83,760 55.84 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 150,000 83,760 55.84 

        
/3
10   426 – Материјал 1,190,000 703,840 59.15 

            
4261-Административни 
материјал 400,000 171,709 42.93 

            

4263-Материјали за 
образовање и усавршавање 
запослених 120,000 23,510 19.59 

            
4266-Материјали за 
образовање, културу и спорт 120,000 41,185 34.32 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 450,000 447,250 99.39 

            4269-Материјали за посебне 100,000 20,187 20.19 
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намене 

        
/3
14   

511 – Зграде и грађевински 
објекти 3,500,000 0 0.00 

            
5113-Капитално одржавање 
зграда и објеката 3,500,000 0 0.00 

        
/3
15   512 – Машине и опрема 82,000 82,000 

100.0
0 

            
5122-Административна 
опрема 82,000 82,000 

100.0
0 

        
11
5 472 ПРЕВОЗ ЂАКА  7,013,000 0 0.00 

        /1 4727 

Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку и 
спорт-средњошколци 5,575,000 0 0.00 

        /2 4727 

Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку и 
спорт-студенти 1,438,000 0 0.00 

                    

        
11
6 472 ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА          650,000 507,820 78.13 

          4727 

Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку и 
спорт 650,000 507,820 78.13 

                    
            Функција 920: 41,978,000 17,903,817 42.65 

            
Свега за програмску 
активност 2003-0001: 41,978,000 17,903,817 42.65 

                    
            СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА       

    0901       
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0006       

Подршка деци и породицама 
са децом       

      090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту       

        
11
7 472 

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 6,560,000 5,152,000 78.54 

          4727 
Накнаде из буџета за 
образовање 6,560,000 5,152,000 78.54 

            - стипендије 6,560,000 5,152,000 78.54 
            Функција 090: 6,560,000 5,152,000 78.54 

            
Свега за програмску 
активност 0901-0006: 6,560,000 5,152,000 78.54 

                    
                    
            ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

    0901       
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА       
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0901-
0001       

Једнократне помоћи и други 
облици помоћи       

      090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту       

        
11
8 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти 14,868,000 6,800,813 45.74 

          4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 14,868,000 6,800,813 45.74 

            
ова апроприација користиће 
се за:       

            
411-Плате,  додаци и накнаде 
запослених 1,538,000 741,265 48.20 

            
4111-Плате, додаци и накнаде 
запослених 1,538,000 741,265 48.20 

            
412-Социјални доприноси на 
терет послодавца 265,000 127,127 47.97 

            
4121-Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 185,000 88,952 48.08 

            
4122-Допринос за 
здравствено осигурање 80,000 38,175 47.72 

            
4123-Допринос за осигурање 
од незапослености 0 0 0.00 

            422-Трошкови путовања 200,000 45,933 22.97 

            
4221-Трошкови службених 
путовања у земљи 200,000 45,933 22.97 

            423-Услуге по уговору 1,950,000 816,720 41.88 
            4232-Компјутерске услуге 180,000 0 0.00 

            
4233-Услуге образовања и 
усавршавања запослених 100,000 16,500 16.50 

            4234-Услуге информисања 20,000 0 0.00 
            4235-Стручне услуге 1,600,000 793,894 49.62 
            4237-Репрезентација 30,000 3,925 13.08 
            4239-Остале опште услуге 20,000 2,400 12.00 

            
425-Текуће поправке и 
одржавање 360,000 44,438 12.34 

            
4251-Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 200,000 0 0.00 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 160,000 44,438 27.77 

            426-Материјал 490,000 154,599 31.55 

            
4261-Административни 
материјал 190,000 44,546 23.45 

            

4263-Материјали за 
образовање и усавршавање 
запослених 100,000 90,053 90.05 

            4264-Материјали за саобраћај 180,000 20,000 11.11 

            
4268-Материјали за 
домаћинство и угоститељство 20,000 0 0.00 
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            465-Донације по закону 143,000 65,667 45.92 

            
4651-Остале дотације и 
трансфери 143,000 65,667 45.92 

            472-Једнократне помоћи 8,000,000 3,500,000 43.75 

            
4729-Остале накнаде из 
буџета 8,000,000 3,500,000 43.75 

            
472-Накнаде у случају смрти-
сахране 1,910,000 1,300,000 68.06 

            
4726-Накнаде из буџета у 
случају смрти 1,910,000 1,300,000 68.06 

            
482-Порези, обавезне таксе и 
казне  12,000 5,064 42.20 

            4821-Остали порези 12,000 5,064 42.20 
                    

        
11
9 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти 6,000,000 2,023,000 33.72 

          4631 

4727-Накнаде из буџета за 
образовање, културу, науку и 
спорт 6,000,000 2,023,000 33.72 

        /1   -накнаде пратиоца ученика 500,000 156,000 31.20 
        /2   -месечне карте 5,500,000 1,867,000 33.95 
            Функција 090: 20,868,000 8,823,813 42.28 

            
Свега за програмску 
активност 0901-0001: 20,868,000 8,823,813 42.28 

                    
            ДНЕВНИ БОРАВАК       

    
0901-
0003       Дневне услуге у заједници       

      090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту       

        
12
0 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти 2,848,000 824,723 28.96 

          4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 2,848,000 824,723 28.96 

            
ова апроприација користиће 
се за:       

            423-Услуге по уговору 2,563,000 824,723 32.18 
            424 – Специјализоване услуге 10,000 0 0.00 

            
425-Текуће поправке и 
одржавање 20,000 0 0.00 

            426-Материјал 175,000 0 0.00 
            472-Једнократне помоћи 80,000 0 0.00 
            Функција 090: 2,848,000 824,723 28.96 

            
Свега за програмску 
активност 0901-0003: 2,848,000 824,723 28.96 

                    
            САВЕТОВАЛИШТЕ       
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0901-
0004       

Саветодавно-терапијске и 
социјално едукативне услуге       

      090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту       

        
12
1 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти 1,047,000 858,490 82.00 

          4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 1,047,000 858,490 82.00 

            
ова апроприација користиће 
се за:       

            423-Услуге по уговору 1,027,000 857,253 83.47 
            426-Материјал 20,000 1,237 6.19 
            Функција 090: 1,047,000 858,490 82.00 

            
Свега за програмску 
активност 0901-0004: 1,047,000 858,490 82.00 

                    
            ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ       

    
0901-
0003       Дневне услуге у заједници       

      090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту       

        
12
2 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти 6,557,000 2,092,323 31.91 

          4631 
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 6,557,000 2,092,323 31.91 

            
ова апроприација користиће 
се за:       

            423-Услуге по уговору 6,557,000 2,092,323 31.91 
            Функција 090: 6,557,000 2,092,323 31.91 

            
Свега за програмску 
активност 0901-0003: 6,557,000 2,092,323 31.91 

                    

            

ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И 
ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ ОМЕТЕНЕ У 
РАЗВОЈУ       

                   

    0901       
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0002       

Прихватилишта и друге врсте 
смештаја       

      090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту       

        
12
3 472 

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 100,000 0 0.00 

        /1 4727 
4727- смештај деце ометене у 
развоју-Хорватски 100,000 0 0.00 
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            Функција 090: 100,000 0 0.00 

            
Свега за програмску 
активност 0901-0002: 100,000 0 0.00 

              100,000 0 0.00 

            

НАРОДНА КУХИЊА, 
ОТВОРЕНА ЗАШТИТА И 
ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ       

    0901       
ПРОГРАМ 11: СОЦИJАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0002       

Прихватилишта и друге врсте 
смештаја       

      090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту       

        
12
4 472 

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 8,180,000 4,040,243 49.39 

          4728 
Накнада из буџета за 
становање и живот 8,180,000 4,040,243 49.39 

        /1   - народна кухиња 3,490,000 2,170,000 62.18 
        /2   - отворена заштита 3,750,000 1,396,164 37.23 
        /3   - прихватна станица 640,000 325,662 50.88 
        /4   - кућа Новог села 300,000 148,417 49.47 
            Функција 090: 8,180,000 4,040,243 49.39 

            
Свега за програмску 
активност 0901-0002: 8,180,000 4,040,243 49.39 

                   

    0901       
ПРОГРАМ 11: СОЦИJАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0003       

Подршка социо -
хуманитарним организацијама        

      090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту       

        
12
5 481 

Дотације невладиним 
организацијама 1,250,000 380,000 30.40 

          4819 
Дотације осталим 
непрофитним институцијама 1,250,000 380,000 30.40 

        /1   
 - програм лица са посебним 
потребама по конкурсу 850,000 380,000 44.71 

        /2   
 - програм имплементација 
ЛПА по конкурсу 400,000 0 0.00 

            Функција 090: 1,250,000 380,000 30.40 

            
Свега за програмску 
активност 0901-0003: 1,250,000 380,000 30.40 

                   

    0901       
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    
0901-
0005       Активности Црвеног Крста       
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      090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту       

            Црвени крст Бечеј       

        
12
6 481 

Дотације невладиним 
организацијама 1,500,000 532,000 35.47 

          4819 
Дотације осталим 
непрофитним институцијама 1,500,000 532,000 35.47 

            Функција 090: 1,500,000 532,000 35.47 

            
Свега за програмску 
активност 0901-0005: 1,500,000 532,000 35.47 

                   

    
0901-
0006       

Подршка деци и породицама 
са децом       

      090     

Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту       

        
12
7 472 

Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 1,000,000 530,000 53.00 

          4728 
-једнократне помоћи за 
прворођено дете 1,000,000 530,000 53.00 

            Функција 090: 1,000,000 530,000 53.00 

            
Свега за програмску 
активност 0901-0006: 1,000,000 530,000 53.00 

                    

            

Трансакције општег 
карактера између различитих 
нивоа власти       

    1801       
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА       

    
1801-
0002       Мртвозорство       

            МРТВОЗОРСТВО       

      180     

Трансакције општег 
карактера између различитих 
нивоа власти       

        
12
8 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти 900,000 466,297 51.81 

          4631 

Текући трансфери осталим 
нивоима власти-
МРТВОЗОРСТВО 900,000 466,297 51.81 

            Укупно за функцију 180: 900,000 466,297 51.81 

            
Свега за програмску 
активност 1801-0002: 900,000 466,297 51.81 

                    
            ДОМ ЗДРАВЉА БЕЧЕЈ       

    1801       
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА       

    
1801-
0001       

Функционисање установа 
примарне зравствене заштите       
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      700     Здравство       

        
12
9 464 

Дотације организацијама 
обавезног социјалног 
осигурања 20,105,000 9,562,138 47.56 

        /1   
411-Плате, додаци и накнаде 
запослених 11,196,000 5,666,109 50.61 

            
4111-Плате, додаци и накнаде 
запослених 11,196,000 5,666,109 50.61 

        /2   
412-Социјални доприноси на 
терет послодавца 2,004,000 971,738 48.49 

            
4121-Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 1,343,000 679,932 50.63 

            
4122-Допринос за 
здравствено осигурање 577,000 291,806 50.57 

            
4123-Допринос за осигурање 
од незапослености 84,000 0 0.00 

        /7   423-Услуге по уговору 700,000 0 0.00 
            4235-Стручне услуге  700,000 0 0.00 
        /8   424-Специјализоване услуге 5,400,000 2,705,387 50.10 
            4243-Медицинске услуге 5,400,000 2,705,387 50.10 

        /9   
425-Текуће поправке и 
одржавање 250,000 218,904 87.56 

            
4252-Текуће поправке и 
одржавање опреме 250,000 218,904 87.56 

        
/1
3   512-Машине и опрема 555,000 0 0.00 

            
5125-Медицинска и 
лабораторијска опрема 555,000 0 0.00 

            Функција 700: 20,105,000 9,562,138 47.56 

            
Свега за програмску 
активност 1801-0001: 20,105,000 9,562,138 47.56 

                    

            
САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ 
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ       

    1801       
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА       

    
1801-
0003       

Спровођење активности из 
области друштвене бриге за 
јавно здравље       

      700     Здравство       

        
13
0 423 Услуге по уговору 480,000 110,481 23.02 

          4234 Услуге информисања 230,000 84,000 36.52 
          4235 Стручне услуге 250,000 26,481 10.59 
            Функција 700: 480,000 110,481 23.02 

            
Свега за програмску 
активност 1801-0003: 480,000 110,481 23.02 

                    
            ИСТОРИЈСКИ АРХИВ       
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    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ       

    
1202-
0001       

Функционисање локалних 
установа културе        

      820     Услуге културе       

        
13
1 463 

Трансфери осталим нивоима 
власти – Архив 4,613,000 2,262,015 49.04 

        /1   
411-Плате, додаци и накнаде 
запослених 2,610,000 1,277,515 48.95 

            
4111-Плате, додаци и накнаде 
запослених 2,610,000 1,277,515 48.95 

        /2   
412-Социјални доприноси на 
терет послодавца 500,000 219,094 43.82 

            
4121-Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 330,000 153,302 46.46 

            
4122-Допринос за 
здравствено осигурање 145,000 65,792 45.37 

            
4123-Допринос за осигурање 
од незапослености 25,000 0 0.00 

        /4   
415 – Накнаде трошкова за 
запослене 125,000 35,456 28.37 

            
4151-Накнаде трошкова за 
запослене 125,000 35,456 28.37 

            
416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи 170,000 0 0.00 

        /5   
4161-Награде запосленима и 
остали посебни расходи 170,000 0 0.00 

        /6   421-Стални трошкови 853,000 568,823 66.69 
            4212-Енергетске услуге 720,000 486,762 67.61 
            4213-Комуналне услуге 30,000 13,366 44.55 
            4214-Услуге комуникација 30,000 11,543 38.48 
            4215-Трошкови осигурања 73,000 57,152 78.29 
        /8   423-Услуге по уговору 90,000 34,470 38.30 
            4231-Административне услуге 90,000 34,470 38.30 

        
/1
1   465-Донације по закону 265,000 126,656 47.79 

            
4651-Остале дотације и 
трансфери 265,000 126,656 47.79 

            Функција 820: 4,613,000 2,262,015 49.04 

            
Свега за програмску 
активност 1201-0001: 4,613,000 2,262,015 49.04 

                    

            
ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ 
КУЛТУРЕ ПО КОНКУРСУ        

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ       

    
1202-
0002       

Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаш.       

            Остали корисници културе по       
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конкурсу 

      820     Услуге културе       

        
13
2 481 

Дотације невладиним 
организацијама по 
програмима 10,800,000 3,865,000 35.79 

          4819 
-Остала културна удружења - 
по конкурсу и програму 10,800,000 3,865,000 35.79 

            ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ       
      840     Oстале услуге заједнице       

        
13
3 481 

Дотације невладиним 
организацијама 2,200,000 1,090,000 49.55 

          4819 
-остали корисници - по 
конкурсу и програму 2,200,000 1,090,000 49.55 

            Функција 820: 10,800,000 3,865,000 35.79 
            Функција 840: 2,200,000 1,090,000 49.55 

            
Свега за програмску 
активност 1201-0002: 13,000,000 4,955,000 38.12 

                    

            
Услуге емитовања и 
издаваштва (информисање)       

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ       

    
1201-
0004       

Остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области 
јавног информисања       

      830     
Услуге емитовања и 
издаваштва        

        
13
4 423 

Услуге по уговору-услуге 
информисања 7,500,000 2,600,000 34.67 

          4234 Услуге информисања 7,500,000 2,600,000 34.67 
            Функција 830: 7,500,000 2,600,000 34.67 

            
Свега за програмску 
активност 1201-0004: 7,500,000 2,600,000 34.67 

                    
             СПОРТСКИ САВЕЗ БЕЧЕЈ       

    1301       
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ       

    
1301-
0001       

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима 
и савезима       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        
13
5 481 

Дотације невладиним 
организацијама-ДОТАЦИЈЕ 
СПОРТСКОМ САВЕЗУ БЕЧЕЈ 7,238,000 3,458,622 47.78 

        
13
6 481 

Дотације невладиним 
организацијама-ДОТАЦИЈЕ 
СПОРТСКСКИМ КЛУБОБИМА 
ПО КОНКУРСУ 8,920,000 4,100,000 45.96 

            Функција 810: 16,158,000 7,558,622 46.78 
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Свега за програмску 
активност 1301-0001: 16,158,000 7,558,622 46.78 

                    

            
САВЕЗ СПОРТ ЗА СВЕ 
ВОЈВОДИНЕ       

    1301       
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ       

    
1301-
0001       

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима 
и савезима       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        
13
7 481 

Дотације невладиним 
организацијама-ДОТАЦИЈЕ 
САВЕЗУ СПОРТ ЗА СВЕ 
ВОЈВОДИНЕ 2,500,000 1,109,358 44.37 

            
4819-Спорт за све-радничка 
олимпијада 2,500,000 1,109,358 44.37 

            Функција 810: 2,500,000 1,109,358 44.37 

            
Свега за програмску 
активност 1301-0001: 2,500,000 1,109,358 44.37 

                    
            КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ      

    1301       
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ       

    
1301-
0001       

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима 
и савезима       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        
13
8 422 Трошкови путовања 600,000 308,000 51.33 

        
/2
4 4229 Остали трошкови транспорта 600,000 308,000 51.33 

        
13
9 423 Услуге по уговору 3,200,000 2,166,330 67.70 

        
/2
8 4234 Услуге информисања 2,400,000 2,053,781 85.57 

        
/3
1 4237 Репрезентација 800,000 112,549 14.07 

        
14
0 424 Специјализоване услуге 400,000 265,487 66.37 

        
/3
6 4242 

Услуге образовања, културе и 
спорта 400,000 265,487 66.37 

        
14
0 425 

Текуће поправке и 
одржавање 250,000 249,700 99.88 

        /1 4251 
Текуће одржавање зграда и 
објеката 250,000 249,700 99.88 

        
14
1 426 Материјал 500,000 274,841 54.97 

        /4 4266 Материјали за образовање, 500,000 274,841 54.97 



Страна 65.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
65. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

7 културу и спорт  

            Функција 810: 4,950,000 3,264,358 65.95 

            
Свега за програмску 
активност 1301-0001: 4,950,000 3,264,358 65.95 

                    
                    
            Управљање јавним дугом       

    0602       
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0001       

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина       

      160     

Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом 
месту       

        
14
2 421 Стални трошкови 2,000,000 736,137 36.81 

          4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 2,000,000 736,137 36.81 

            Функција 160: 2,000,000 736,137 36.81 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 2,000,000 736,137 36.81 

                    

    0602       
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0003       Сервисирање јавног дуга       

      160     

Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом 
месту       

        
14
3 441 Отплате домаћих камата 3,000,000 1,765,240 58.84 

          4414 
Отплата камата домаћим 
пословним банкама 3,000,000 1,765,240 58.84 

        
14
4 611 

Отплате главнице домаћим 
кредиторима 128,800,000 20,406,262 15.84 

          6114 
Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 128,800,000 20,406,262 15.84 

            Функција 160: 131,800,000 22,171,502 16.82 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0003: 131,800,000 22,171,502 16.82 

                    
                    

            
ПРОГРАМ НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА       

    
0602-
0007       

Функционисање националних 
савета национ.мањина       

      840     Верске и друге заједнице       
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14
5 481 

Дотације невладиним 
организацијама по 
програмима националних 
мањина 250,000 0 0.00 

          4819 
Дотације осталим 
непрофитним институцијама 250,000 0 0.00 

            Функција 840: 250,000 0 0.00 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0007: 250,000 0 0.00 

                   
             ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА       

    0602       
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0014       Ванредне ситуације       

      160     

Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом 
месту       

        
14
6 423 Услуге по уговору 1,550,000 0 0.00 

          4235 Стручне услуге 1,550,000 0 0.00 

        
14
7 426 Материјал 600,000 0 0.00 

        
/4
2 4261 Административни материјал 600,000 0 0.00 

            Функција 160: 2,150,000 0 0.00 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0014: 2,150,000 0 0.00 

                    

            Свега глава 4.1.: 
1,248,255,00
0 

395,779,95
6 31.71 

                    
                    
4  2         КУЛТУРА       

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ       

    
1201-
0001       

Функционисање локалних 
установа културе        

      820     Услуге културе       
            УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ       
            ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ  15,690,000 7,360,702 46.91 

        
14
8 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 7,500,000 3,237,380 43.17 

        
/1
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 7,500,000 3,237,380 43.17 

        
14
9 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 1,342,000 555,213 41.37 

        
/1
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 900,000 388,486 43.17 
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/1
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 386,000 166,727 43.19 

        
/1
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 56,000 0 0.00 

        
15
0 413 Накнаде у натури 45,000 0 0.00 

        
/1
05 4131 Накнаде у натури 45,000 0 0.00 

        
15
1 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
/1
08 4143 Отпремнине и помоћи 0 0 0.00 

        
15
2 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 320,000 154,225 48.20 

        
/1
10 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 320,000 154,225 48.20 

        
15
3 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 0 0 0.00 

        
/1
11 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 0 0 0.00 

        
15
4 421 Стални трошкови 4,582,000 2,747,249 59.96 

        
/1
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 50,000 21,069 42.14 

        
/1
15 4212 Енергетске услуге 3,300,000 2,198,997 66.64 

        
/1
16 4213 Комуналне услуге 862,000 382,566 44.38 

        
/1
17 4214 Услуге комуникација 200,000 75,281 37.64 

        
/1
18 4215 Трошкови осигурања 170,000 69,336 40.79 

        
15
6 423 Услуге по уговору 20,000 0 0.00 

        
/1
26 4232 Компјутерске услуге 20,000 0 0.00 

        
15
7 424 Специјализоване услуге 0 0 0.00 

        
15
8 425 

Текуће поправке и 
одржавање 640,000 336,943 52.65 

        
/1
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 540,000 272,173 50.40 

        
/1
41 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 100,000 64,770 64.77 

        
15
9 426 Материјал 170,000 95,668 56.28 

        
/1
42 4261 Административни материјал 30,000 13,968 46.56 

        
/1
46 4263 

Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 50,000 49,700 99.40 

        /1 4268 Материјали за домаћинство и 50,000 29,520 59.04 
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49 угоститељство 

        
/1
50 4269 

Материјали за посебне 
намене 40,000 2,480 6.20 

        
16
0 465 Донације по закону 771,000 135,444 17.57 

        
/1
95 4651 Остале дотације и трансфери 771,000 135,444 17.57 

        
16
1 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        
16
2 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова  0 0 0.00 

        
16
3 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 

        
16
4 512 Машине и опрема 300,000 98,580 32.86 

        
/1
96 5122 Административна опрема 200,000 66,240 33.12 

        
/1
98 5126 

Опрема за образовање, 
културу и спорт 100,000 32,340 32.34 

                    
           НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  17,331,000 8,656,390 49.95 

        
14
8 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 8,905,000 4,376,920 49.15 

        
/2
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 8,905,000 4,376,920 49.15 

        
14
9 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 1,594,000 750,641 47.09 

        
/2
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 1,068,000 525,228 49.18 

        
/2
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 459,000 225,413 49.11 

        
/2
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 67,000 0 0.00 

        
15
0 413 Накнаде у натури 270,000 60,259 22.32 

        
/2
05 4131 Накнаде у натури 270,000 60,259 22.32 

        
15
1 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
15
2 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 0 0 0.00 

        
15
3 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 820,000 810,172 98.80 

        
/2
11 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 820,000 810,172 98.80 

        
15
4 421 Стални трошкови 3,572,000 2,040,366 57.12 

        
/2
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 60,000 14,237 23.73 

        /2 4212 Енергетске услуге 1,900,000 1,558,154 82.01 
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15 

        
/2
16 4213 Комуналне услуге 965,000 224,048 23.22 

        
/2
17 4214 Услуге комуникација 175,000 68,920 39.38 

        
/2
18 4215 Трошкови осигурања 452,000 175,007 38.72 

        
/2
19 4216 Закуп имовине и опреме 20,000 0 0.00 

        
15
5 422 Трошкови путовања 150,000 44,751 29.83 

        
/2
21 4221 

Трошкови службених 
путовања у земљи 150,000 44,751 29.83 

        
15
6 423 Услуге по уговору 100,000 94,114 94.11 

        
/2
29 4235 Стручне услуге 100,000 94,114 94.11 

        
15
7 424 Специјализоване услуге 0 0 0.00 

        
15
8 425 

Текуће поправке и 
одржавање 700,000 154,087 22.01 

        
/2
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 500,000 126,197 25.24 

        
/2
41 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 200,000 27,890 13.95 

        
15
9 426 Материјал 140,000 53,952 38.54 

        
/2
42 4261 Административни материјал 70,000 22,349 31.93 

        
/2
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 70,000 31,603 45.15 

        
16
0 465 Донације по закону 1,080,000 271,128 25.10 

        
/2
95 4651 Остале дотације и трансфери 1,080,000 271,128 25.10 

        
16
1 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        
16
2 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова  0 0 0.00 

        
16
3 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 

        
16
4 512 Машине и опрема 0 0 0.00 

                    
           ГРАДСКИ МУЗЕЈ 12,745,000 5,312,337 41.68 

        
14
8 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 7,210,000 3,203,449 44.43 

        
/3
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 7,210,000 3,203,449 44.43 

        14 412 Социјални доприноси на 1,315,000 549,392 41.78 
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9 терет послодавца 

        
/3
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 875,000 384,415 43.93 

        
/3
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 380,000 164,977 43.42 

        
/3
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 60,000 0 0.00 

        
15
0 413 Накнаде у натури 110,000 33,844 30.77 

        
/3
05 4131 Накнаде у натури 110,000 33,844 30.77 

        
15
1 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
15
2 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 100,000 91,730 91.73 

        
/3
10 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 100,000 91,730 91.73 

        
15
3 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 400,000 264,193 66.05 

        
/3
11 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 400,000 264,193 66.05 

        
15
4 421 Стални трошкови 1,720,000 905,964 52.67 

        
/3
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 40,000 8,712 21.78 

        
/3
15 4212 Енергетске услуге 1,090,000 696,990 63.94 

        
/3
16 4213 Комуналне услуге 100,000 34,514 34.51 

        
/3
17 4214 Услуге комуникација 60,000 21,933 36.56 

        
/3
18 4215 Трошкови осигурања 430,000 143,815 33.45 

        
15
5 422 Трошкови путовања 60,000 0 0.00 

        
/3
21 4221 

Трошкови службених 
путовања у земљи 20,000 0 0.00 

        
/3
22 4222 

Трошкови службених 
путовања у иностранству 30,000 0 0.00 

        
/3
24 4229 Остали трошкови транспорта 10,000 0 0.00 

        
15
6 423 Услуге по уговору 160,000 30,500 19.06 

        
/3
25 4231 Административне услуге 20,000 0 0.00 

        
/3
26 4232 Компјутерске услуге 50,000 12,500 25.00 

        
/3
27 4233 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 50,000 0 0.00 

        
/3
28 4234 Услуге информисања 20,000 18,000 90.00 
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/3
31 4237 Репрезентација 20,000 0 0.00 

        
15
7 424 Специјализоване услуге 10,000 0 0.00 

        
/3
36 4246 

Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 10,000 0 0.00 

        
15
8 425 

Текуће поправке и 
одржавање 600,000 31,169 5.19 

        
/3
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 500,000 0 0.00 

        
/3
41 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 100,000 31,169 31.17 

        
15
9 426 Материјал 190,000 70,918 37.33 

        
/3
42 4261 Административни материјал 80,000 8,205 10.26 

        
/3
46 4263 

Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 40,000 35,700 89.25 

        
/3
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 40,000 6,092 15.23 

        
/3
50 4269 

Материјали за посебне 
намене 30,000 20,921 69.74 

        
16
0 465 Донације по закону 650,000 126,428 19.45 

        
/3
95 4651 Остале дотације и трансфери 650,000 126,428 19.45 

        
16
1 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  30,000 0 0.00 

        
/3
95 4821 Остали порези 10,000 0 0.00 

        
/3
96 4822 Обавезне таксе 10,000 0 0.00 

          4823 Новчане казне и пенали  10,000 0 0.00 

        
16
2 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова  0 0 0.00 

          511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 

        
16
4 512 Машине и опрема 100,000 4,750 4.75 

        
/3
96 5122 Административна опрема 100,000 4,750 4.75 

        
16
5 515 Нематеријална имовина 90,000 0 0.00 

        
/3
98 5151 Нематеријална имовина 90,000 0 0.00 

                    
            Функција 820: 45,766,000 21,329,429 46.61 

            
Свега за програмску 
активност 1201-0001: 45,766,000 21,329,429 46.61 
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    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ       

    
1201-
0002       

Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаш.       

      820     Услуге културе       
            УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ       
            ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ  11,330,000 4,569,357 40.33 

        
16
6 421 Стални трошкови 0 0 0.00 

        
16
7 422 Трошкови путовања 1,360,000 543,829 39.99 

        
/1
21 4221 

Трошкови службених 
путовања у земљи 140,000 27,895 19.93 

        
/1
22 4222 

Трошкови службених 
путовања у иностранство 220,000 0 0.00 

        
/1
24 4229 Остали трошкови транспорта  1,000,000 515,934 51.59 

        
16
8 423 Услуге по уговору 5,145,000 2,115,528 41.12 

        
/1
27 4233 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 80,000 68,700 85.88 

        
/1
28 4234 Услуге информисања 850,000 289,865 34.10 

        
/1
29 4235 Стручне услуге 3,540,000 1,749,623 49.42 

        
/1
30 4236 

Услуге за домаћинство и 
угоститељство 660,000 7,340 1.11 

        
/1
31 4237 Репрезентација 15,000 0 0.00 

        
16
9 424 Специјализоване услуге 4,720,000 1,910,000 40.47 

        
/1
34 4242 

Услуге образовања, културе и 
спорта 4,720,000 1,910,000 40.47 

        
17
0 425 

Текуће поправке и 
одржавање 0 0 0.00 

        
17
1 426 Материјал 105,000 0 0.00 

        
/1
42 4261 Административни материјал 15,000 0 0.00 

        
/1
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 20,000 0 0.00 

        
/1
50 4269 

Материјали за посебне 
намене 70,000 0 0.00 

        
17
2 465 Донације по закону 0 0 0.00 

        
17
3 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        
17
4 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова  0 0 0.00 

        17 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 
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5 

        
17
6 512 Машине и опрема 0 0 0.00 

        
17
7 515 Нематеријална имовина 0 0 0.00 

        
17
8 523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0.00 

            НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  2,630,000 1,145,186 43.54 

        
16
6 421 Стални трошкови 0 0 0.00 

        
16
7 422 Трошкови путовања 0 0 0.00 

        
16
8 423 Услуге по уговору 780,000 323,234 41.44 

        
/2
26 4232 Компјутерске услуге 100,000 40,000 40.00 

        
/2
27 4233 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 100,000 0 0.00 

        
/2
28 4234 Услуге информисања 250,000 134,168 53.67 

        
/2
29 4235 Стручне услуге 100,000 45,000 45.00 

        
/2
31 4237 Репрезентација 230,000 104,066 45.25 

        
16
9 424 Специјализоване услуге 700,000 246,268 35.18 

        
/2
34 4242 

Услуге образовања, културе и 
спорта 700,000 246,268 35.18 

        
17
0 425 

Текуће поправке и 
одржавање 0 0 0.00 

        
17
1 426 Материјал 320,000 184,483 57.65 

        
/2
42 4261 Административни материјал 140,000 59,588 42.56 

        
/2
46 4263 

Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 50,000 38,500 77.00 

        
/2
47 4266 

Материјали за образовање, 
културу и спорт 100,000 62,827 62.83 

        
/2
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 0 0 0.00 

        
/2
50 4269 

Материјали за посебне 
намене 30,000 23,568 78.56 

        
17
2 465 Донације по закону 0 0 0.00 

        
17
3 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        
17
4 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова  0 0 0.00 

        
17
5 511 Зграде и грађевински објекти 150,000 0 0.00 
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          5114 Пројектно планирање 150,000 0 0.00 

        
17
6 512 Машине и опрема 180,000 80,000 44.44 

        
/2
96 5122 Административна опрема 100,000 0 0.00 

        
/2
98 5126 

Опрема за образовање, 
културу и спорт 80,000 80,000 

100.0
0 

        
17
7 515 Нематеријална имовина 500,000 311,201 62.24 

        
/2
99 5151 Нематеријална имовина 500,000 311,201 62.24 

          523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0.00 
           ГРАДСКИ МУЗЕЈ 1,695,000 219,181 12.93 

        
16
6 421 Стални трошкови 0 0 0.00 

        
16
7 422 Трошкови путовања 100,000 10,554 10.55 

        
/3
21 4221 

Трошкови службених 
путовања у земљи 50,000 10,554 21.11 

        
/3
23 4229 Остали трошкови транспорта  50,000 0 0.00 

        
16
8 423 Услуге по уговору 1,205,000 171,627 14.24 

        
/3
25 4231 Административне услуге 180,000 40,688 22.60 

        
/3
26 4232 Компјутерске услуге 50,000 10,843 21.69 

        
/3
27 4233 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 60,000 0 0.00 

        
/3
28 4234 Услуге информисања 595,000 53,664 9.02 

        
/3
29 4235 Стручне услуге 120,000 21,919 18.27 

        
/3
30 4236 

Услуге за домаћинство и 
угоститељство 30,000 12,940 43.13 

        
/3
31 4237 Репрезентација 100,000 31,573 31.57 

        
/3
32 4239 Остале опште услуге 70,000 0 0.00 

        
16
9 424 Специјализоване услуге 230,000 0 0.00 

        
/3
34 4242 

Услуге образовања, културе и 
спорта 110,000 0 0.00 

        
/3
36 4246 

Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 20,000 0 0.00 

        
/3
39 4249 

Остале специјализоване 
услуге 100,000 0 0.00 

        
17
0 425 

Текуће поправке и 
одржавање 0 0 0.00 
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17
1 426 Материјал 110,000 0 0.00 

        
/3
46 4263 

Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 60,000 0 0.00 

        
/3
47 4266 

Материјали за образовање, 
културу и спорт 50,000 0 0.00 

        
17
2 465 Донације по закону 0 0 0.00 

        
17
3 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        
17
4 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова  0 0 0.00 

        
17
5 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 

        
17
6 512 Машине и опрема 0 0 0.00 

        
17
7 515 Нематеријална имовина 50,000 37,000 74.00 

        
/3
98 5151 Нематеријална имовина 50,000 37,000 74.00 

                    
            Функција 820: 15,655,000 5,933,724 37.90 

            
Свега за програмску 
активност 1201-0002: 15,655,000 5,933,724 37.90 

                    

    

П12-
12011
2       

Санација, адаптација и 
доградња зграде Градског 
музеја Бечеј       

      820     Услуге културе       

        
14
2 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 0 0.00 

          5113 
Капитално одржавање зграда 
и објеката 1,000,000 0 0.00 

            Функција 820: 1,000,000 0 0.00 

            
Свега за  пројекат П12-
120112: 1,000,000 0 0.00 

                    
            Свега глава 4.2.: 62,421,000 27,263,153 43.68 
                    
4  3         ФИЗИЧКА КУЛТУРА       

            

ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА 
УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И 
КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ 
ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ       

                    

    1301       
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ       

    
1301-
0004       

Функционисање локалних 
спортских установа       
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      810     Услуге рекреације и спорта 37,790,000 20,533,613 54.34 

        
18
0 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 13,100,000 5,782,413 44.14 

        /1 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 13,100,000 5,782,413 44.14 

        
18
1 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 2,368,000 991,693 41.88 

        /2 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 1,463,000 693,893 47.43 

        /3 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 807,000 297,800 36.90 

        /4 4123 
Допринос за осигурање од 
незапослености 98,000 0 0.00 

        
18
2 413 Накнаде у натури 0 0 0.00 

        
18
3 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
18
4 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 0 0 0.00 

        
18
5 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 0 0 0.00 

        
18
6 421 Стални трошкови 16,150,000 9,342,778 57.85 

        
/1
4 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 100,000 40,000 40.00 

        
/1
5 4212 Енергетске услуге 9,500,000 5,938,956 62.52 

        
/1
6 4213 Комуналне услуге 6,100,000 3,174,192 52.04 

        
/1
8 4215 Трошкови осигурања 450,000 189,630 42.14 

        
18
7 422 Трошкови путовања 0 0 0.00 

        
18
8 423 Услуге по уговору 0 0 0.00 

        
18
9 424 Специјализоване услуге 400,000 0 0.00 

        
/3
9 4249 

Остале специјализоване 
услуге 400,000 0 0.00 

        
19
0 425 

Текуће поправке и 
одржавање 1,000,000 103,350 10.34 

        
/4
0 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 800,000 0 0.00 

        
/4
1 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 200,000 103,350 51.68 

        
19
1 426 Материјал 0 0 0.00 

        
19
2 444 

Пратећи трошкови 
задуживања 0 0 0.00 

        
19
3 465 Донације по закону 720,000 471,602 65.50 
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/9
5 4651 Остале дотације и трансфери 720,000 471,602 65.50 

        
19
4 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне 0 0 0.00 

        
19
5 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 

        
19
6 512 Машине и опрема 4,052,000 3,841,777 94.81 

        
/1
19 5122 Административна опрема 200,000 0 0.00 

        
/1
24 5126 

Опрема за образовање, 
културу и спорт 3,852,000 3,841,777 99.73 

            Функција 810: 37,790,000 20,533,613 54.34 

            
Свега за програмску 
активност 1301-0004: 37,790,000 20,533,613 54.34 

                    
                    

    

П8-
13011
1       Замена расветних тела       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        
19
8 424 Специјализоване услуге 250,000 0 0.00 

          4249 
Остале специјализоване 
услуге 250,000 0 0.00 

        
19
9 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 0 0.00 

        /1 5113 
Капитално одржавање зграда 
и објеката 400,000 0 0.00 

        /2 5114 Пројектно планирање 600,000 0 0.00 
            Функција 810: 1,250,000 0 0.00 
            Свега за  пројекат П8-130111: 1,250,000 0 0.00 
                    
                    
            Свега глава 4.3.: 39,040,000 20,533,613 52.60 
                    
4 4          ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ       

            
Предшколска установа Лабуд 
Пејовић       

    2001       
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ       

    
2001-
0001       

Функционисање 
предшколских установа       

      911     Предшколско образовање       

        
20
0 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 82,160,000 40,783,450 49.64 

        /1 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 82,160,000 40,783,450 49.64 

        20 412 Социјални доприноси на 14,708,000 6,994,360 47.55 
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1 терет послодавца 

        /2 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 9,860,000 4,894,013 49.64 

        /3 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 4,232,000 2,100,347 49.63 

        /4 4123 
Допринос за осигурање од 
незапослености 616,000 0 0.00 

        
20
2 413 Накнаде у натури 500,000 225,569 45.11 

        /5 4131 Накнаде у натури 500,000 225,569 45.11 

        
20
3 414 

Социјална давања 
запосленима 41,000 0 0.00 

        /8 4143 Отпремнине и помоћи 41,000 0 0.00 

        
20
4 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 1,020,000 599,412 58.77 

        
/1
0 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 1,020,000 599,412 58.77 

        
20
5 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 920,000 665,288 72.31 

        
/1
1 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 920,000 665,288 72.31 

        
20
6 421 Стални трошкови 13,965,000 8,129,708 58.21 

        
/1
4 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 210,000 110,792 52.76 

        
/1
5 4212 Енергетске услуге 10,739,000 6,709,563 62.48 

        
/1
6 4213 Комуналне услуге 1,340,000 528,199 39.42 

        
/1
7 4214 Услуге комуникација 801,000 354,138 44.21 

        
/1
8 4215 Трошкови осигурања 870,000 427,016 49.08 

        
/2
2 4219 Остали трошкови 5,000 0 0.00 

        
20
7 422 Трошкови путовања 3,369,000 151,469 4.50 

        
/2
1 4221 

Трошкови службених 
путовања у земљи 3,229,000 131,469 4.07 

        
/2
4 4224 Трошкови путовања ученика 140,000 20,000 14.29 

        
20
8 423 Услуге по уговору 5,130,000 1,790,990 34.91 

        
/2
6 4232 Компјутерске услуге 20,000 0 0.00 

        
/2
7 4233 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 574,000 112,360 19.57 

        
/2
8 4234 Услуге информисања 220,000 164,380 74.72 

        /2 4235 Стручне услуге 3,148,000 1,363,116 43.30 
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9 

        
/3
1 4237 Репрезентација 260,000 71,130 27.36 

        
/3
2 4239 Остале опште услуге 908,000 80,004 8.81 

        
20
9 424 Специјализоване услуге 650,000 293,314 45.13 

        
/3
5 4243 Медицинске услуге 650,000 293,314 45.13 

        
21
0 425 

Текуће поправке и 
одржавање 1,697,000 303,986 17.91 

        
/4
0 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 1,250,000 15,497 1.24 

        
/4
1 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 447,000 288,489 64.54 

        
21
1 426 Материјал 14,004,000 7,144,322 51.02 

        
/4
2 4261 Административни материјал 322,000 90,228 28.02 

        
/4
6 4263 

Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 230,000 187,920 81.70 

        
/4
5 4264 Материјали за саобраћај 450,000 182,149 40.48 

        
/4
7 4266 

Материјал за културу 
образовање и спорт 128,000 7,939 6.20 

        
/4
8 4267 

Медицински и лабораторијски 
материјал 60,000 59,972 99.95 

        
/4
9 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 12,325,000 6,433,317 52.20 

        
/5
0 4269 

Материјали за посебне 
намене 489,000 182,797 37.38 

        
21
21 444 

Пратећи трошкови 
задуживања 1,000 0 0.00 

          4442 Казне за кашњење 1,000 0 0.00 

        
21
2 465 Донације по закону 7,300,000 2,984,353 40.88 

        
/9
5 4651 Остале дотације и трансфери 7,300,000 2,984,353 40.88 

        
21
3 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне 22,000 2,130 9.68 

        
/1
06 4821 Остали порези 19,000 2,130 11.21 

        
/1
07 4822 Обавезне таксе 3,000 0 0.00 

        
21
4 511 Зграде и грађевински објекти 836,000 834,223 99.79 

        
/1
16 5113 

Капитално одржавање зграда 
и објеката 836,000 834,223 99.79 

        
21
5 512 Машине и опрема 1,431,000 33,000 2.31 
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/1
19 5122 Административна опрема 951,000 33,000 3.47 

        
/1
23 5126 Опрема за образовање 480,000 0 0.00 

                    
            Функција 911: 147,754,000 70,935,574 48.01 

            
Свега за програмску 
активност 2001-0001: 147,754,000 70,935,574 48.01 

                    
                    
            Свега глава 4.4.: 147,754,000 70,935,574 48.01 
                    
4  5         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       
                    

    0602       
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0002       

Функционисање месних 
заједница       

      160     

Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом 
месту       

            МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

            
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИВАН 
ПЕРИШИЋ БЕЧЕЈ 4,338,000 1,170,730 26.99 

        
21
6 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 963,000 465,142 48.30 

        
/1
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 963,000 465,142 48.30 

        
21
7 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 183,000 79,771 43.59 

        
/1
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 118,000 55,817 47.30 

        
/1
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 57,000 23,954 42.02 

        
/1
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 8,000 0 0.00 

        
21
8 413 Накнаде у натури 0 0 0.00 

        
21
9 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
22
0 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 72,000 31,086 43.18 

        
/1
10 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 72,000 31,086 43.18 

        
22
1 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 376,000 0 0.00 

        
/1
11 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи  376,000 0 0.00 

        
22
2 421 Стални трошкови 880,000 384,870 43.74 
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/1
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 10,000 4,260 42.60 

        
/1
15 4212 Енергетске услуге 170,000 76,458 44.98 

        
/1
16 4213 Комуналне услуге 540,000 262,555 48.62 

        
/1
17 4214 Услуге комуникација 38,000 16,020 42.16 

        
/1
18 4215 Трошкови осигурања 52,000 25,577 49.19 

        
/1
19 4216 Закуп имовине и опреме 70,000 0 0.00 

        
22
3 422 Трошкови путовања 0 0 0.00 

        
/1
27 4229 Остали трошкови транспорта 0 0 0.00 

        
22
4 423 Услуге по уговору 433,000 21,930 5.06 

        
/1
28 4234 Услуге информисања 235,000 0 0.00 

        
/1
30 4236 

Услуге за домаћинство и 
угоститељство 40,000 0 0.00 

        
/1
31 4237 Репрезентација 158,000 21,930 13.88 

        
22
5 424 Специјализоване услуге 700,000 12,000 1.71 

        
/1
39 4249 

Остале специјализоване 
услуге 700,000 12,000 1.71 

        
22
6 425 

Текуће поправке и 
одржавање 253,000 132,305 52.29 

        
/1
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 230,000 131,105 57.00 

        
/1
41 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 23,000 1,200 5.22 

        
22
7 426 Материјал 378,000 17,661 4.67 

        
/1
42 4261 Административни материјал 26,000 2,505 9.63 

        
/1
45 4264 Материјали за саобраћај 10,000 0 0.00 

        
/1
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 332,000 15,156 4.57 

        
/1
50 4269 

Материјали за посебне 
намене 10,000 0 0.00 

        
22
8 465 Донације по закону 50,000 9,975 19.95 

        
/1
95 4651 Остале дотације и трансфери 50,000 9,975 19.95 

        
22
9 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        23 483 Новчане казне и пенали по 0 0 0.00 
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0 решењу судова 

        
23
1 485 

Накнада штете од државних 
органа 0 0 0.00 

        
23
2 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 

        
23
3 512 Машине и опрема 50,000 15,990 31.98 

        
/1
99 5122 Административна опрема 50,000 15,990 31.98 

        
23
4 515 Нематеријална имовина 0 0 0.00 

            
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОДОР 
ДУКИН БЕЧЕЈ 3,525,000 941,704 26.72 

        
21
6 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 911,000 384,977 42.26 

        
/2
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 911,000 384,977 42.26 

        
21
7 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 165,000 66,023 40.01 

        
/2
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 110,000 46,197 42.00 

        
/2
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 47,000 19,826 42.18 

        
/2
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 8,000 0 0.00 

        
21
8 413 Накнаде у натури 20,000 0 0.00 

        
/2
05 4131 Накнаде у натури 20,000 0 0.00 

        
21
9 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
22
0 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 77,000 29,782 38.68 

        
/2
10 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 77,000 29,782 38.68 

        
22
1 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 350,000 0 0.00 

        
/2
11 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи  350,000 0 0.00 

        
22
2 421 Стални трошкови 831,000 373,340 44.93 

        
/2
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 11,000 4,001 36.37 

        
/2
15 4212 Енергетске услуге 165,000 84,765 51.37 

        
/2
16 4213 Комуналне услуге 470,000 253,462 53.93 

        
/2
17 4214 Услуге комуникација 100,000 12,881 12.88 

        
/2
18 4215 Трошкови осигурања 68,000 18,231 26.81 
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/2
20 4219 Остали трошкови 17,000 0 0.00 

        
22
3 422 Трошкови путовања 0 0 0.00 

        
22
4 423 Услуге по уговору 140,000 26,178 18.70 

        
/2
25 4231 Административне услуге 40,000 2,340 5.85 

        
/2
26 4232 Компјутерске услуге 20,000 0 0.00 

        
/2
28 4234 Услуге информисања 10,000 0 0.00 

        
/2
29 4235 Стручне услуге 10,000 0 0.00 

        
/2
31 4237 Репрезентација 60,000 23,838 39.73 

        
22
5 424 Специјализоване услуге 0 0 0.00 

        
22
6 425 

Текуће поправке и 
одржавање 600,000 0 0.00 

        
/2
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 600,000 0 0.00 

        
22
7 426 Материјал 143,000 55,498 38.81 

        
/2
42 4261 Административни материјал 65,000 8,330 12.82 

        
/2
45 4264 Материјали за саобраћај 50,000 37,093 74.19 

        
/2
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 25,000 7,602 30.41 

        
/2
50 4269 

Материјали за посебне 
намене 3,000 2,473 82.43 

        
22
8 465 Донације по закону 106,000 5,906 5.57 

        
/2
95 4651 Остале дотације и трансфери 106,000 5,906 5.57 

        
22
9 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        
23
0 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 0 0 0.00 

        
23
1 485 

Накнада штете од државних 
органа 0 0 0.00 

        
23
2 511 Зграде и грађевински објекти 100,000 0 0.00 

          5114 Просторно планирање 100,000 0 0.00 

        
23
3 512 Машине и опрема 82,000 0 0.00 

        
/2
19 5122 Административна опрема 50,000 0 0.00 

        
/2
20 5124 

Опрема за заштиту животне 
средине 32,000 0 0.00 
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23
4 515 Нематеријална имовина 0 0 0.00 

            
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАТСТВО 
И ЈЕДИНСТВО БЕЧЕЈ 5,779,000 1,331,160 23.03 

        
21
6 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 963,000 445,979 46.31 

        
/3
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 963,000 445,979 46.31 

        
21
7 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 187,000 76,484 40.90 

        
/3
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 119,000 53,517 44.97 

        
/3
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 59,000 22,967 38.93 

        
/3
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 9,000 0 0.00 

        
21
8 413 Накнаде у натури 0 0 0.00 

        
21
9 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
22
0 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 94,000 28,981 30.83 

        
/3
10 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 94,000 28,981 30.83 

        
22
1 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 300,000 0 0.00 

        
/3
11 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи  300,000 0 0.00 

        
22
2 421 Стални трошкови 1,086,000 589,894 54.32 

        
/3
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 12,000 2,580 21.50 

        
/3
15 4212 Енергетске услуге 350,000 155,689 44.48 

        
/3
16 4213 Комуналне услуге 551,000 376,936 68.41 

        
/3
17 4214 Услуге комуникација 60,000 22,500 37.50 

        
/3
18 4215 Трошкови осигурања 83,000 32,189 38.78 

        
/3
19 4216 Закуп имовине и опреме 30,000 0 0.00 

        
22
3 422 Трошкови путовања 0 0 0.00 

        
22
4 423 Услуге по уговору 153,000 48,332 31.59 

        
/3
28 4234 Услуге информисања 13,000 10,800 83.08 

        
/3
31 4237 Репрезентација 85,000 37,532 44.16 

        /3 4239 Остале опште услуге 55,000 0 0.00 
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32 

        
22
5 424 Специјализоване услуге 680,000 48,900 7.19 

        
/2
34 4242 

Услуге образовања, културе и 
спорта 120,000 33,300 27.75 

        
/3
39 4249 

Остале специјализоване 
услуге 560,000 15,600 2.79 

        
22
6 425 

Текуће поправке и 
одржавање 185,000 7,690 4.16 

        
/3
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 145,000 4,800 3.31 

        
/3
41 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 40,000 2,890 7.23 

        
22
7 426 Материјал 212,000 76,942 36.29 

        
/3
42 4261 Административни материјал 30,000 10,548 35.16 

        
/3
45 4264 Материјали за саобраћај 10,000 0 0.00 

        
/3
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 172,000 66,394 38.60 

        
22
8 465 Донације по закону 119,000 7,958 6.69 

        
/3
95 4651 Остале дотације и трансфери 119,000 7,958 6.69 

        
22
9 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        
23
0 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 0 0 0.00 

        
23
1 485 

Накнада штете од државних 
органа 0 0 0.00 

        
23
2 511 Зграде и грађевински објекти 1,800,000 0 0.00 

        
/3
16 5112 Изградња зграда и објеката 1,800,000 0 0.00 

        
23
3 512 Машине и опрема 0 0 0.00 

        
23
4 515 Нематеријална имовина 0 0 0.00 

            
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО 
ПЕТРОВО СЕЛО 6,461,000 2,449,787 37.92 

        
21
6 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 932,000 465,129 49.91 

        
/4
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 932,000 465,129 49.91 

        
21
7 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 173,000 79,769 46.11 

        
/4
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 113,000 55,815 49.39 

        
/4
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 52,000 23,954 46.07 
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/4
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 8,000 0 0.00 

        
21
8 413 Накнаде у натури 0 0 0.00 

        
21
9 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
22
0 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 77,000 29,151 37.86 

        
/4
10 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 77,000 29,151 37.86 

        
22
1 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 286,000 0 0.00 

        
/4
11 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи  286,000 0 0.00 

        
22
2 421 Стални трошкови 2,192,000 1,089,026 49.68 

        
/4
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 11,000 7,421 67.46 

        
/4
15 4212 Енергетске услуге 1,200,000 668,410 55.70 

        
/4
16 4213 Комуналне услуге 720,000 340,561 47.30 

        
/4
17 4214 Услуге комуникација 71,000 24,884 35.05 

        
/4
18 4215 Трошкови осигурања 140,000 47,750 34.11 

        
/4
19 4216 Закуп имовине и опреме 50,000 0 0.00 

        
22
3 422 Трошкови путовања 30,000 0 0.00 

        
/4
27 4229 Остали трошкови транспорта 30,000 0 0.00 

        
22
4 423 Услуге по уговору 545,000 70,993 13.03 

        
/4
28 4234 Услуге информисања 130,000 36,830 28.33 

        
/4
30 4236 

Услуге за домаћинство и 
угоститељство 220,000 0 0.00 

        
/4
31 4237 Репрезентација 195,000 34,163 17.52 

        
22
5 424 Специјализоване услуге 490,000 250,000 51.02 

        
/4
34 4242 

Услуге образовања, културе и 
спорта 80,000 0 0.00 

        
/4
38 4246 

Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 10,000 0 0.00 

        
/4
39 4249 

Остале специјализоване 
услуге 400,000 250,000 62.50 

        
22
6 425 

Текуће поправке и 
одржавање 890,000 368,021 41.35 
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/4
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 740,000 326,101 44.07 

        
/4
41 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 150,000 41,920 27.95 

        
22
7 426 Материјал 280,000 91,548 32.70 

        
/4
42 4261 Административни материјал 90,000 33,090 36.77 

        
/4
45 4264 Материјали за саобраћај 100,000 52,500 52.50 

        
/4
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 90,000 5,958 6.62 

        
22
8 465 Донације по закону 50,000 6,150 12.30 

        
/4
95 4651 Остале дотације и трансфери 50,000 6,150 12.30 

        
22
9 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  16,000 0 0.00 

        
/4
96 4821 Остали порези 8,000 0 0.00 

        
/4
97 4822 Обавезне таксе 8,000 0 0.00 

        
23
0 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 0 0 0.00 

        
23
1 485 

Накнада штете од државних 
органа 0 0 0.00 

        
23
2 511 Зграде и грађевински објекти 500,000 0 0.00 

        
/4
98 5113 

Капитално одржавање зграда 
и објеката 500,000 0 0.00 

        
23
3 512 Машине и опрема 0 0 0.00 

        
23
4 515 Нематеријална имовина 0 0 0.00 

            
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО 
ГРАДИШТЕ 4,680,000 2,660,374 56.85 

        
21
6 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 955,000 464,934 48.68 

        
/5
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 955,000 464,934 48.68 

        
21
7 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 183,000 79,736 43.57 

        
/5
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 120,000 55,792 46.49 

        
/5
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 55,000 23,944 43.53 

        
/5
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 8,000 0 0.00 

        
21
8 413 Накнаде у натури 11,000 0 0.00 

        /5 4131 Накнаде у натури 11,000 0 0.00 
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05 

        
21
9 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
22
0 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 90,000 29,936 33.26 

        
/5
10 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 90,000 29,936 33.26 

        
22
1 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 255,000 0 0.00 

        
/5
11 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи  255,000 0 0.00 

        
22
2 421 Стални трошкови 1,251,000 710,331 56.78 

        
/5
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 21,000 4,673 22.25 

        
/5
15 4212 Енергетске услуге 550,000 365,540 66.46 

        
/5
16 4213 Комуналне услуге 465,000 245,923 52.89 

        
/5
17 4214 Услуге комуникација 30,000 8,371 27.90 

        
/5
18 4215 Трошкови осигурања 175,000 85,824 49.04 

        
/5
19 4216 Закуп имовине и опреме 10,000 0 0.00 

        
22
3 422 Трошкови путовања 80,000 27,055 33.82 

        
/5
23 4223 

Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 80,000 27,055 33.82 

        
22
4 423 Услуге по уговору 160,000 8,928 5.58 

        
/5
25 4231 Административне услуге 10,000 0 0.00 

        
/5
28 4234 Услуге информисања 55,000 0 0.00 

        
/5
30 4236 

Услуге за домаћинство и 
угоститељство 20,000 0 0.00 

        
/5
31 4237 Репрезентација 65,000 8,928 13.74 

        
/5
32 4239 Остале опште услуге 10,000 0 0.00 

        
22
5 424 Специјализоване услуге 40,000 0 0.00 

        
/5
39 4249 

Остале специјализоване 
услуге 40,000 0 0.00 

        
22
6 425 

Текуће поправке и 
одржавање 1,210,000 1,159,610 95.84 

        
/5
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 1,160,000 1,159,610 99.97 

        
/5
41 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 50,000 0 0.00 
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22
7 426 Материјал 295,000 173,283 58.74 

        
/5
42 4261 Административни материјал 55,000 25,544 46.44 

        
/5
45 4264 Материјали за саобраћај 20,000 1,528 7.64 

        
/5
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 65,000 8,212 12.63 

        
/5
50 4269 

Материјали за посебне 
намене 155,000 137,999 89.03 

        
22
8 465 Донације по закону 50,000 6,561 13.12 

        
/5
95 4651 Остале дотације и трансфери 50,000 6,561 13.12 

        
22
9 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  100,000 0 0.00 

        
/5
97 4822 Обавезне таксе 100,000 0 0.00 

        
23
0 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 0 0 0.00 

        
23
1 485 

Накнада штете од државних 
органа 0 0 0.00 

        
23
2 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 

        
23
3 512 Машине и опрема 0 0 0.00 

        
23
3 515 Нематеријална имовина 0 0 0.00 

            
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
РАДИЧЕВИЋ 4,227,000 1,815,406 42.95 

        
21
6 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 960,000 446,299 46.49 

        
/6
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 960,000 446,299 46.49 

        
21
7 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 185,000 76,539 41.37 

        
/6
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 120,000 53,555 44.63 

        
/6
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 57,000 22,984 40.32 

        
/6
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 8,000 0 0.00 

        
21
8 413 Накнаде у натури 0 0 0.00 

        
21
9 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
22
0 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 80,000 33,850 42.31 

        
/6
10 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 80,000 33,850 42.31 

        22 416 Награде запосленима и 0 0 0.00 
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1 остали посебни расходи 

        
22
2 421 Стални трошкови 1,170,000 537,338 45.93 

        
/6
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 30,000 2,912 9.71 

        
/6
15 4212 Енергетске услуге 430,000 238,714 55.51 

        
/6
16 4213 Комуналне услуге 550,000 251,976 45.81 

        
/6
17 4214 Услуге комуникација 60,000 4,397 7.33 

        
/6
18 4215 Трошкови осигурања 100,000 39,339 39.34 

        
22
3 422 Трошкови путовања 80,000 34,081 42.60 

        
/6
23 4223 

Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 80,000 34,081 42.60 

        
22
4 423 Услуге по уговору 710,000 472,131 66.50 

        
/6
29 4235 Стручне услуге 300,000 287,180 95.73 

        
/6
31 4237 Репрезентација 150,000 5,838 3.89 

        
/6
32 4239 Остале опште услуге 260,000 179,113 68.89 

        
22
5 424 Специјализоване услуге 50,000 0 0.00 

        
/6
38 4246 

Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 50,000 0 0.00 

        
22
6 425 

Текуће поправке и 
одржавање 380,000 8,970 2.36 

        
/6
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 300,000 8,970 2.99 

        
/6
41 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 80,000 0 0.00 

        
22
7 426 Материјал 412,000 199,948 48.53 

        
/6
42 4261 Административни материјал 10,000 0 0.00 

        
/6
45 4264 Материјали за саобраћај 400,000 199,948 49.99 

        
/6
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 2,000 0 0.00 

        
22
8 465 Донације по закону 50,000 6,250 12.50 

        
/6
95 4651 Остале дотације и трансфери 50,000 6,250 12.50 

        
22
9 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        23 483 Новчане казне и пенали по 0 0 0.00 
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0 решењу судова 

        
23
1 485 

Накнада штете од државних 
органа 0 0 0.00 

        
23
2 511 Зграде и грађевински објекти 150,000 0 0.00 

        
/6
15 5112 Израдња зграда и објеката   0 0.00 

        
/6
16 5113 

Капитално одржавање зграда 
и објеката   0 0.00 

        
/6
17 5114 Пројектно планирање 150,000 0 0.00 

        
23
3 512 Машине и опрема 0 0 0.00 

        
/6
99 5122 Административна опрема 0 0 0.00 

        
23
4 515 Нематеријална имовина 0 0 0.00 

            
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
МИЛЕШЕВО 3,227,000 1,327,659 41.14 

        
21
6 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 953,000 444,543 46.65 

        
/7
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 953,000 444,543 46.65 

        
21
7 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 177,000 76,238 43.07 

        
/7
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 116,000 53,345 45.99 

        
/7
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 52,000 22,893 44.03 

        
/7
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 9,000 0 0.00 

        
21
8 413 Накнаде у натури 10,000 0 0.00 

        
/7
05 4131 Накнаде у натури 10,000 0 0.00 

        
21
9 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
22
0 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 72,000 29,130 40.46 

        
/7
10 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 72,000 29,130 40.46 

        
22
1 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 120,000 0 0.00 

        
/7
11 4161 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи  120,000 0 0.00 

        
22
2 421 Стални трошкови 877,000 380,283 43.36 

        
/7
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 20,000 5,998 29.99 

        
/7
15 4212 Енергетске услуге 220,000 84,315 38.33 
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/7
16 4213 Комуналне услуге 550,000 256,208 46.58 

        
/7
17 4214 Услуге комуникација 61,000 22,925 37.58 

        
/7
18 4215 Трошкови осигурања 26,000 10,837 41.68 

        
22
3 422 Трошкови путовања 135,000 65,333 48.39 

        
/7
23 4223 

Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 135,000 65,333 48.39 

        
22
4 423 Услуге по уговору 210,000 69,841 33.26 

        
/7
28 4234 Услуге информисања 10,000 0 0.00 

        
/7
31 4237 Репрезентација 200,000 69,841 34.92 

        
22
5 424 Специјализоване услуге 50,000 0 0.00 

        
/7
38 4246 

Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске 
услуге 50,000 0 0.00 

        
22
6 425 

Текуће поправке и 
одржавање 250,000 94,268 37.71 

        
/7
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 200,000 89,988 44.99 

        
/7
41 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 50,000 4,280 8.56 

        
22
7 426 Материјал 135,000 37,816 28.01 

        
/7
42 4261 Административни материјал 50,000 1,560 3.12 

        
/7
45 4264 Материјали за саобраћај 65,000 33,001 50.77 

        
/7
46 4265 

Материјали за очување 
животне средине и науку 10,000 3,255 32.55 

        
/7
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 10,000 0 0.00 

        
22
8 465 Донације по закону 48,000 7,047 14.68 

        
/7
95 4651 Остале дотације и трансфери 48,000 7,047 14.68 

        
22
9 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        
23
0 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 0 0 0.00 

        
23
1 485 

Накнада штете од државних 
органа 0 0 0.00 

        
23
2 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 

        
23
3 512 Машине и опрема 190,000 123,160 64.82 
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/7
99 5122 Административна опрема 20,000 18,490 92.45 

        
/7
98 5129 

Опрема за произв., моторна, 
непокретна и немотрн.опр. 170,000 104,670 61.57 

        
23
4 515 Нематеријална имовина 0 0 0.00 

            
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
ПОЉАНИЦА 1,885,000 894,071 47.43 

        
21
6 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 450,000 221,256 49.17 

        
/8
01 4111 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 450,000 221,256 49.17 

        
21
7 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 80,000 37,944 47.43 

        
/8
02 4121 

Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 53,000 26,550 50.09 

        
/8
03 4122 

Допринос за здравствено 
осигурање 23,000 11,394 49.54 

        
/8
04 4123 

Допринос за осигурање од 
незапослености 4,000 0 0.00 

        
21
8 413 Накнаде у натури 10,000 0 0.00 

        
/8
05 4131 Накнаде у натури 10,000 0 0.00 

        
21
9 414 

Социјална давања 
запосленима 0 0 0.00 

        
22
0 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 36,000 16,925 47.01 

        
/8
10 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 36,000 16,925 47.01 

        
22
1 416 

Награде запосленима и 
остали посебни расходи 0 0 0.00 

        
22
2 421 Стални трошкови 380,000 244,176 64.26 

        
/8
14 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 3,000 1,965 65.50 

        
/8
15 4212 Енергетске услуге 150,000 102,785 68.52 

        
/8
16 4213 Комуналне услуге 150,000 111,131 74.09 

        
/8
17 4214 Услуге комуникација 50,000 9,567 19.13 

        
/8
18 4215 Трошкови осигурања 15,000 6,728 44.85 

        
/8
19 4216 Закуп имовине и опреме 12,000 12,000 

100.0
0 

        
22
3 422 Трошкови путовања 405,000 41,962 10.36 

        
/8
23 4223 

Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 85,000 41,962 49.37 

        /8 4229 Остали трошкови транспорта 320,000 0 0.00 
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22
4 423 Услуге по уговору 160,000 99,822 62.39 

        
/8
28 4234 Услуге информисања 10,000 9,996 99.96 

        
/8
31 4237 Репрезентација 150,000 89,826 59.88 

        
22
5 424 Специјализоване услуге 0 0 0.00 

        
22
6 425 

Текуће поправке и 
одржавање 170,000 157,393 92.58 

        
/8
40 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 150,000 149,793 99.86 

        
/8
41 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 20,000 7,600 38.00 

        
22
7 426 Материјал 110,000 68,204 62.00 

        
/8
42 4261 Административни материјал 20,000 11,565 57.83 

        
/8
45 4264 Материјали за саобраћај 40,000 16,000 40.00 

        
/8
49 4268 

Материјали за домаћинство и 
угоститељство 50,000 40,639 81.28 

        
22
8 465 Донације по закону 34,000 6,389 18.79 

        
/8
95 4651 Остале дотације и трансфери 34,000 6,389 18.79 

        
22
9 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне  0 0 0.00 

        
23
0 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 0 0 0.00 

        
23
1 485 

Накнада штете од државних 
органа 0 0 0.00 

        
23
2 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0.00 

        
23
3 512 Машине и опрема 50,000 0 0.00 

        
/8
99 5122 Административна опрема 50,000 0 0.00 

        
23
4 515 Нематеријална имовина       

            Функција 160: 34,122,000 12,590,891 36.90 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0002: 34,122,000 12,590,891 36.90 

                    
            Свега глава 4.5.: 34,122,000 12,590,891 36.90 
4  6         Туризам       

           
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
БЕЧЕЈ       

    1502       ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА       
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1502-
0002       Промоција туристичке понуде       

      473     Туризам 8,831,000 2,866,187 32.46 

        
23
5 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 2,552,000 1,206,830 47.29 

        /1 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 2,552,000 1,206,830 47.29 

        
23
6 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 459,000 206,970 45.09 

        /2 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 307,000 144,819 47.17 

        /3 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 132,000 62,151 47.08 

        /4 4123 
Допринос за осигурање од 
незапослености 20,000 0 0.00 

        
23
7 413 Накнаде у натури 25,000 17,047 68.19 

        /5 4131 Накнаде у натури 25,000 17,047 68.19 

        
23
8 414 

Социјална давања 
запосленима 20,000 0 0.00 

          4141 

Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на 
терет фондова 20,000 0 0.00 

        
23
9 421 Стални трошкови 1,080,000 195,878 18.14 

        
/1
4 4211 

Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 50,000 7,296 14.59 

        
/1
5 4212 Енергетске услуге 230,000 143,128 62.23 

        
/1
6 4213 Комуналне услуге 30,000 9,652 32.17 

        
/1
7 4214 Услуге комуникација 120,000 35,802 29.84 

        
/1
8 4215 Трошкови осигурања 60,000 0 0.00 

        
/1
9 4216 Закуп имовине и опреме 500,000 0 0.00 

        
/2
0 4219 Остали трошкови  90,000 0 0.00 

        
24
0 422 Трошкови путовања 690,000 244,615 35.45 

        
/2
1 4221 

Трошкови службених 
путовања у земљи 120,000 63,900 53.25 

        
/2
2 4222 

Трошкови службених 
путовања у иностранство 250,000 170,215 68.09 

        
/2
4 4229 Остали трошкови транспорта 320,000 10,500 3.28 

        
24
1 423 Услуге по уговору 1,700,000 647,016 38.06 

        
/2
5 4231 Административне услуге 80,000 0 0.00 
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/2
6 4232 Компјутерске услуге 25,000 0 0.00 

        
/2
7 4233 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 70,000 0 0.00 

        
/2
8 4234 Услуге информисања 600,000 225,092 37.52 

        
/2
9 4235 Стручне услуге 250,000 187,217 74.89 

        
/3
0 4236 

Услуге за домаћинство и 
угоститељство 275,000 147,235 53.54 

        
/3
1 4237 Репрезентација 250,000 77,072 30.83 

        
/3
3 4239 Остале опште услуге 150,000 10,400 6.93 

        
24
2 424 Специјализоване услуге 387,000 41,870 10.82 

        
/3
4 4242 

Услуге образовања, културе и 
спорта 80,000 0 0.00 

        
/3
5 4243 Медицинске услуге 7,000 0 0.00 

        
/3
9 4249 

Остале специјализоване 
услуге 300,000 41,870 13.96 

        
24
3 425 

Текуће поправке и 
одржавање 200,000 2,200 1.10 

        
/4
0 4251 

Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 120,000 0 0.00 

        
/4
1 4252 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 80,000 2,200 2.75 

        
24
4 426 Материјал 656,000 134,067 20.44 

        
/4
2 4261 Административни материјал 130,000 45,628 35.10 

          4263 
Материјал за образовање и 
усвршавање запослених 60,000 0 0.00 

        
/4
5 4264 Материјал за саобраћај 80,000 10,080 12.60 

        
/4
6 4266 

Материјал за културу 
образовање и спорт 380,000 73,273 19.28 

        
/4
7 4268 

Материјал за одрж.хигијене и 
угоститељство 6,000 5,086 84.77 

        
24
5 465 Донације по закону 350,000 98,036 28.01 

        
/9
5 4651 Остале дотације и трансфери 350,000 98,036 28.01 

        
24
6 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне 40,000 0 0.00 

        
/9
6 4821 Остали порези 10,000 0 0.00 

        
/9
7 4822 Обавезне таксе 20,000 0 0.00 

        /9 4823 Новчане казне и пенали 10,000 0 0.00 
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24
7 483 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова  10,000 0 0.00 

        
/1
12 4831 

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 10,000 0 0.00 

        
24
8 485 

Накнада штете од државних 
органа 92,000 71,658 77.89 

        
/1
13 4851 

Накнада штете за повреде 
или штету нанету од 
стр.држ.орг. 92,000 71,658 77.89 

        
24
9 511 Зграде и грађевински објекти 420,000 0 0.00 

          5112 Изградња зграда и објеката 10,000 0 0.00 

          5113 
Капитално одржавање зграда 
и објеката 10,000 0 0.00 

          5114 Пројектно планирање 400,000 0 0.00 

        
25
0 512 Машине и опрема 150,000 0 0.00 

        
/1
18 5121 Опрема за саобраћај 20,000 0 0.00 

        
/1
19 5122 Административна опрема 130,000 0 0.00 

        
25
1 523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0.00 

        
/9
9 5231 Залихе робе за даљу продају 0 0 0.00 

                    
            Функција 473: 8,831,000 2,866,187 32.46 

            
Свега за програмску 
активност 1502-0002: 8,831,000 2,866,187 32.46 

                    

    

П5-
15020
7       

Тандербал, Фестивал на води, 
Бечеј 2019.год.       

      473     Туризам       

        
25
2 421 Стални трошкови 710,000 0 0.00 

        /0 4211 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 10,000 0 0.00 

        /1 4214 Услуге комуникација 10,000 0 0.00 
        /2 4215 Трошкови осигурања 40,000 0 0.00 
        /3 4216 Закуп имовине и опреме 650,000 0 0.00 

        
25
3 422 Трошкови путовања 300,000 1,570 0.52 

        /1 4221 
Трошкови службених 
путовања у земљи 50,000 1,570 3.14 

        /2 4229 Остали трошкови транспорта 250,000 0 0.00 

        
25
4 423 Услуге по уговору 2,680,000 0 0.00 
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        /1 4231 Административне услуге 20,000 0 0.00 

        /0 4233 
Услуге образовања и 
усавршавања запослених 10,000 0 0.00 

        /1 4234 Услуге информисања 550,000 0 0.00 
        /2 4235 Стручне услуге 80,000 0 0.00 

        /3 4236 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 170,000 0 0.00 

        /4 4237 Репрезентација 400,000 0 0.00 
        /5 4239 Остале опште услуге 1,450,000 0 0.00 

        
25
5 424 Специјализоване услуге 450,000 0 0.00 

        /2 4249 
Остале специјализоване 
услуге 450,000 0 0.00 

        
25
6 425 

Текуће поправке и 
одржавање 50,000 0 0.00 

        /1 4251 
Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката 50,000 0 0.00 

        
25
7 426 Материјал 545,000 0 0.00 

          4261 Административни материјал 40,000 0 0.00 
          4264 Материјал за саобраћај 35,000 0 0.00 

          4266 
Материјал за културу 
образовање и спорт 450,000 0 0.00 

          4268 
Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 20,000 0 0.00 

        
25
8 482 

Порези, обавезне таксе и 
казне 15,000 0 0.00 

          4822 Обавезне таксе 15,000 0 0.00 
                    
            Функција 473: 4,750,000 1,570 0.03 
            Свега за  пројекат П5-150207: 4,750,000 1,570 0.03 
                    
            Свега  за главу - 4.6.: 13,581,000 2,867,757 21.12 
                    
                    

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: 
1,545,173,00
0 

529,970,94
4 34.30 

                    
                    

5 1        
ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

    0602       
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-
0004       

Општинско 
правобранилаштво       

      360     

Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом 
месту       
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25
9 411 

Плате, додаци и накнаде 
запослених 1,630,000 898,186 55.10 

        /1 4111 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 1,630,000 898,186 55.10 

        
26
0 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 291,000 154,038 52.93 

        /2 4121 
Допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање 196,000 107,782 54.99 

        /3 4122 
Допринос за здравствено 
осигурање 84,000 46,256 55.07 

        /4 4123 
Допринос за осигурање од 
незапослености 11,000 0 0.00 

        
26
1 415 

Накнаде трошкова за 
запослене 60,000 30,605 51.01 

        
/1
0 4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 60,000 30,605 51.01 

        
26
2 422 Трошкови путовања 100,000 38,400 38.40 

          4221 
Трошкови службених 
путовања у земљи 50,000 0 0.00 

          4222 
Трошкови службених 
путовања у иностранству 50,000 38,400 76.80 

        
26
3 423 Услуге по уговору 50,000 0 0.00 

          4233 
Услуге образовања и 
усавршавања запослених 50,000 0 0.00 

        
26
4 426 Материјал 50,000 0 0.00 

          4261 Канцеларијски материјал 20,000 0 0.00 
          4264 Материјал за саобраћај 30,000 0 0.00 

        
26
5 465 Донације по закону 250,000 84,228 33.69 

        
/9
5 4651 Остале дотације и трансфери 250,000 84,228 33.69 

        
26
51 485 

Накнада штете од државних 
органа 3,000,000 2,292,800 76.43 

          4851 

Накнада штете за повреде 
или штету нанету од 
стр.држ.орг. 3,000,000 2,292,800 76.43 

            Функција 360: 5,431,000 3,498,257 64.41 

            
Свега за програмску 
активност 0602-0004: 5,431,000 3,498,257 64.41 

                    
            Свега главa  5.1 : 5,431,000 3,498,257 64.41 
            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5: 5,431,000 3,498,257 64.41 
                0   

            УКУПНО РАСХОДИ: 
1,603,352,00
0 

558,252,73
0 34.82 

 
Извештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2019. године садржи и следеће прилоге: 
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Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве; 
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и 

капитала и извршеним отплатама дугова. 
 

     Овај извештај објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
Број: I 011-67/2019                                                                          мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана: 02.09.2019.  године 
Б Е Ч Е Ј 
 

--- o --- 
 
         A költségvetésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 
93/2012., 62/2013., 63/2013., 108/2013., 142/2014., 68/2015., 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018. 
és 31/2019. számok) 76. szakasza, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018. számok) 32. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos lapja, 5/2019. szám) 20. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Tanácsa javaslata 
alapján Óbecse Község Képviselő-Testülete a 2019.09.02. -án megtartott L ülésen elfogadta a  
 
 

JELENTÉST 
ÓBECSE KÖZSÉG 2019. 01. 01-TŐL 2019. 06. 30-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

Az össz bevétel 541.794.501,00 dinár és az átvitt eszközök (2018-ból) 163.527.206,00 dinár 
értékűek, ami összesen 705.321.707,00 dinárt tesz ki, amely a költségvetésbe visszaigényelt eszközökkel 
van korrigálva az alábbi célokra és összegekben: a betegszabadságok megtérítései és a szülési 
szabadságok miatti távollét 191.615,00 dinár összegben, valamint a polgári társulások által, pályázaton 
nyert eszközök 65.550,00 dinár összegben, az el nem költött eszközök  visszafizetése a SZK 
költségvetésébe a szociális védelemre – Munkaügyi, foglalkoztatási, harcos- és szociális kérdésekkel 
megbízott minisztériumnak 492.506,00 dinár értékben,  az el nem költött eszközök visszafizetése a 
Vajdaság Autonóm Tartománynak az óbecsei Alsó-rét degradált, elhagyatott területe északi része 
rekultiválásának projektumára 105.852,00 dinár, és  704.980.514,00  dinár összeg. 

Az össz kiadás, illetve össz költség a 2019. 01. 01-től 2019. 06. 30-ig terjedő időszakban 
558.252.730,00 dinár. 

Az összbevétel, illetve összjövedelem, valamint az átvitt eszközök és az össz kiadás, illetve össz 
költség közötti különbözet 146.727.784,00 dinár. 
A  2019. 01. 01-től 2019. 06. 30-ig terjedő időszakban Óbecse község költségvetésének bevétele és 
kiadásai, az eladáson alapuló bevételek és kiadások, illetőleg a pénzügyi vagyon beszerzéséből, valamint az 
eladósodás és az adósság törlesztése a következő összegekben van meghatározva: 
 
Az ügyviteli eredmény megállapítása a 2019. 01. 01. és 2019. 06. 30. közötti periódusban 
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LEÍRÁS 
Gazdasági 
minősítési kód 

Költségvetési 
eszközök 

Egyéb 
eszközök 

Össz eszköz 
(3+4) 

1 2 3 4 5 
А. ÖSSZBEVÉTEL ÉS -JÖVEDELEM         
I. ÖSSZBEVÉTEL (7+8) 533,675,400 0 533,675,400 
FOLYÓ BEVÉTELEK 7 531,065,331 0 531,065,331 
1. Adóbevételek 71 368,360,454 0 368,360,454 

1.1 Jövedelmi, nyereségi és hozadéki 
adó 

711 215,370,355 0 215,370,355 

1.2 Vagyonadó* + 712 713 131,287,401 0 131,287,401 
1.3 Javak és szolgáltatások 714 14,845,681 0 14,845,681 
1.4 Nemzetközi kereskedelem és 
tranzakciók utáni adó (vám) 

715     0 

1.5 Egyéb adóbevételek 716+719 6,857,017 0 6,857,017 
1.6 Szociális járulékok** 72     0 
2. Nem adóbevételek 74+77+78 44,899,613 0 44,899,613 
Megfizettetett kamatok 7411 2,103,517 0 2,103,517 
2.1 Költségvetési bevételek** 79     0 
3. Nem anyagi vagyon értékesítéséből 
származó bevételek 

8 2,610,069 0 2,610,069 

4. Donációk 731+732     0 
5. Átutalások 733 117,805,263 0 117,805,263 
II. ÖSSZKÖLTSÉG ÉS -KIADÁS 4+5 537,846,468 0 537,846,468 
Folyó kiadások: 4 492,098,598 0 492,098,598 
1. Foglalkoztatottak utáni kiadások 41 126,344,386 0 126,344,386 
2. Szolgáltatások és áru használata   42+43 205,755,171 0 205,755,171 
3. Kamattörlesztés 44 1,765,240 0 1,765,240 
4. Szubvenciók 45 30,561,203 0 30,561,203 
5. Szociális védelem a költségvetésből 47 15,390,621 0 15,390,621 
6. Egyéb kiadások 48+49 20,255,346 0 20,255,346 
FOLYÓ ÁTUTALÁSOK 4631+4641 76,515,448 0 76,515,448 
EGYÉB DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS 
ÁTUTALÁSOK 

465 7,372,847 0 7,372,847 

KAPITÁLIS KIADÁSOK 5 45,747,870 0 45,747,870 
KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK 4632+4642 8,138,336 0 8,138,336 
VI. KAMATTÖRLESZTÉS ÉS 
PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ 
AZ ADOTT HITELEK ÉS 
PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK 
KÖLTSÉGEI (IV -V) 

92-62 0 0 0 

III KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT 
(KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) (I-II) 

(7+8) - (4+5) -4,171,068 0 -4,171,068 
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ELSŐDLEGES SZUFICIT (DEFICIT) 
(AZ ÖSSZBEVÉTELTÓ 
CSÖKKENTVE A 
MEGFIZETTETETT KAMATTAL 
MÍNUSZ A KAMATTÖRLESZTÉS 
ÖSSZKIADÁSAI) 

(7-7411+8) - (4-
44+5) 

-4,509,345 0 -4,509,345 

ÖSSZESÍTETT FISKÁLIS 
EREDMÉNY (III+VI) 

  -4,171,068 0 -4,171,068 

B. AZ ADOTT HITELEK 
TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS 
ÉRTÉKESZTÉSEKBŐL, ILLETVE 
PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉBŐL 
EREDŐ BEVÉTELEK 

        

IV. AZ ADOTT HITELEK 
TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS 
PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

92 0 0 0 

V. A HITELEK TÖRLESZTÉSÉNEK 
ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁNAK 
KÖLTSÉGEI 

62 0 0 0 

VI. HITELTÖRLESZTÉS ÉS 
PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ 
AZ ADOTT HITELEK ÉS 
PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK 
KÖLTSÉGEI (IV -V) 

92-62 0 0 0 

C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS 
ADÓSSÁGOK TÖRLESZTÉSE 

        

VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

91 8,119,101 0 8,119,101 

1. Hazai adósságvállalásból eredő 
bevételek 

911 8,119,101 0 8,119,101 

1.1 Adósságvállalás hazai pénzügyi 
közintézményeknél és ügyviteli 
bankoknál 

9113+9114 8,119,101 0 8,119,101 

1.2 Adósságvállalás más 
hitelintézeteknél 

9111+9112+9115 
+9116+9117+9118 
+9119 

0 0 0 

2. Külföldi adósságvállalásból eredő 
bevételek 

912 0 0 0 

VIII. TŐKETÖRLESZTÉS 61 20,406,262 0 20,406,262 
1. Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknél 611 20,406,262 0 20,406,262 
1.1 Hiteltörlesztés hazai pénzügyi 
közintézményeknél és ügyviteli 
bankoknál 

6113+6114 20,406,262   20,406,262 

1.2 Tőketörlesztés más hitelintézeteknél 
6111+6112+6115 
+6116+6117+6118 
+6119 

      

2. Tőketörlesztés külföldi 612       
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hitelintézeteknél 
IX. A SZÁMLA VÁLTOZÁSA 
(III+VI+VII-VIII) 

  -16,458,230 0 -16,458,230 

X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-
IX=-III) 

  4,171,068 0 4,171,068 

Költségvetésből átvitt, el nem költött 
eszközök 

  163,527,206   163,527,206 

 
 
 
 

ÓBECSE KÖZSÉG 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
    dinárban 
I.   Költségvetési bevételek 541,794,501 
II.  Költségvetési 
kiadások 

 558,252,730 

III. Eredmény (I. - II.) -16,458,229 
Átvitt eszközök 01.01.2019. 163,527,206 

Bevételek korrekciója -341,193 

Összes eszköz mínuszban  

Összkiadás 146,727,784 
    

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
FINANSZÍROZÁSA 
    dinárban 

Adósságvállalásból és pénzvagyon  

eladásából eredő bevételek (9. 
minősítés) 

8,119,101 

Alaptőke törlesztése és  

kiadások pénzvagyon beszerzésére 
(6. minősítés) 

20,406,262 

Nettó finanszírozás 
(jövedelemhiány) 

-12,287,161 
    

ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÉS KIADÁS 
Folyó bevételek (7. minősítés) 531,065,331 
Nem pénzügyi vagyon eladásából 
eredő bevétel (8. minősítés) 

2,610,069 

Adósságvállalásból és 
magánosításból eredő bevételek.(9. 
minősítés) 

8,119,101 

Össz folyó bevétel és kiadás  541,794,501 
    

Folyó költségek (4. minősítés) 492,098,598 
Folyó kiadások (5. minősítés) 45,747,870 
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Kölcsön alapösszeg törlesztése (6. 
minősítés) 

20,406,262 

         

Össz folyó költség és kiadás 558,252,730 
    

    

Eredmény -16,458,229 
Nettó pénzelési mínusz 12,287,161 

Minősítés 7+8                       
533.675.400                       Mínusz 
minősítés 4+5            537.846.468                 
Költségvetési hiány       4.171.068       

 

Költségvetési hiány        -4,171,068 

 
 
 
A költségvetési deficit 4.171.068,00 dinár, ami a folyó bevételek 0,79%-a.  
2019. 01. 01-én a költségvetési számla állása 163.527.206,00 dinár, 2019. 06. 30-án pedig 146.727.784,00 
dinár, minden kötelezettség időben van törlesztve, vagyis Óbecse község költségvetése fizetőképes. 
 

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 
 

A tervezett és megvalósított jövedelmek és bevételek a fajtáik szerint a következőket teszik ki: 
dinárban 
 
Sor
- 

KONT
Ó 

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 
TERV 
2019 

MEGVALÓSÍ
TÁS 2019 
JANUÁR-
JÚNIUS  

  

szá
m 

Analiti
kus 
kontó          

% 
Teljesíté
s 

1 2 3 4 5 6 

I 700000 
FOLYÓ BEVÉTELEK 1,257,268,

000 
531,065,331 42.24 

1.1 710000 
Adók 756,587,0

00 
368,360,454 48.69 

1.1.
1 

711000 
Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó 425,191,0

00 
215,370,355 50.65 

  711100 
Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes 
személyek fizetnek 

425,191,0
00 

215,370,355 50.65 

  711111  - személyi jövedelemadó 
348,313,0
00 

175,341,636 50.34 

  711121 
 - önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, 
melynek fizetése a tényleges nettó bevétel után 
történik 

60,000 22,168 36.95 

  711122 
 - önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, 
melynek fizetése átalányösszegben történik 

9,161,000 4,537,423 49.53 

  711123  - önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, 26,905,00 17,741,787 65.94 
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melynek fizetése a valóban megvalósított saját 
jövedelmből származik 

0 

  711145 
 - ingatlanok bérbeadásából eredő bevétel utáni 
adó 

2,051,000 1,652,393 80.57 

  711147  - földadó 1,000 -189 0.00 

  711191  - adó egyéb bevételekre 
36,500,00
0 

15,234,736 41.74 

  711193 
 - Hivatásos sportolók és sportszakértők bevétele 
utáni adó 

2,200,000 840,402 38.20 

1.1.
3 

713000 VAGYONADÓ 
275,415,0
00 

131,287,401 47.67 

  713100 Periodikus adók az ingatlanokra 
206,000,0
00 

95,533,723 46.38 

  713121 
 - azon adókötelezettek vagyonadója, akik nem 
vezetnek ügyviteli könyvet 

120,000,0
00 

57,405,359 47.84 

  713122 
 - azon adókötelezettek vagyonadója, akik 
ügyviteli könyvet vezetnek 

86,000,00
0 

38,128,365 44.34 

  713300 Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó 4,700,000 2,374,984 50.53 

  713311 
  - örökösödési és ajándékozási adó a PU végzés 
szerint 

4,700,000 2,374,984 50.53 

  713400 Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra 
64,700,00
0 

33,377,834 51.59 

  713421 
 - Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni 
adó 

57,000,00
0 

30,283,470 53.13 

  713422 
 - részvények feletti abszolút jogok átvitele utáni  
adó 

0 1,135 0.00 

  713423 
 - használt objektumok és gépjárművek feletti 
abszolút jogok átvitele utáni adó a PU végzés 
szerint 

7,700,000 3,093,229 40.17 

  713600 Egyéb periodikus vagyonadó 15,000 860 0.00 

  713611 
 - névre szóló részvények és részesedések utáni 
adó 

15,000 860 0.00 

1.1.
4 

714000 
JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI  
ADÓ 

41,426,00
0 

14,845,681 35.84 

  714400 Adó az egyes szolgáltatásokra 28,000 45,679 163.14 

  714421 
Kommunális illeték zenei programok 
előkészítésére és vendéglátáshoz 

0 1,207 0.00 

  714431 Кommunális illeték а hirdetőtáblák hasznalatáért 28,000 44,472 158.83 

  714500 
Javak használata és javak használatának vagy 
tevékenysége végzésének jóváhagyása utáni adó 

41,398,00
0 

14,800,002 35.75 

  714513  - kommunális illeték a gépjárművekre 
18,500,00
0 

8,674,069 46.89 

  714543 
 - a mezőgazdasági föld rendeltetésének 
megváltoztatása utáni illeték 

357,000 252,914 70.84 

  714548 
 - térítés azokra az anyagokra, amelyek károsak 
az ózonrétegre 

0.00 933 0.00 

  714549  - СО2, N02 kibocsátása utáni térítmény 1,800,000 461,869 25.66 
  714552  - idegenenforgalmi adó 741,000 403,378 54.44 
  714562  - külön környezetvédelmi és fejlesztési 20,000,00 5,006,839 25.03 
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térítmény 0 
1.1.
5 

716000 EGYÉB ADÓK 
14,555,00
0 

6,857,017 47.11 

  716100 
Egyéb adók, amiket csak a vállalatok, illetve 
vállalkozók fizetnek 

14,555,00
0 

6,857,017 47.11 

  716111 
 - kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére 
az ügyviteli helyiségen 

14,555,00
0 

6,857,014 47.11 

  716112 
 - kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére 
az ügyviteli helyiségen kívül 

0 3 0.00 

1.2 730000 DONÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 
378,147,0
00 

117,805,263 31.15 

1.2.
1 

733000 
ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI 
SZINTEKTŐL 

378,147,0
00 

117,805,263 31.15 

  733100 Átutalás más hatalmi szintekről 
221,834,0
00 

103,433,697 46.63 

  733156 
 - folyó rendeltetésszerű VAT átutalások a 
község  javára 

67,207,00
0 

26,120,409 38.87 

  733158 
 - folyó nem rendeltetésszerű VAT átutalások a 
község  javára 

154,627,0
00 

77,313,288 50.00 

  733200 Kapitális átutalások más hatalmi szintektől 
156,313,0
00 

14,371,566 9.19 

  733251 
 - kapitális átutalások a Köztársaság részéről a 
község javára 

22,000,00
0 

0 0.00 

  733252 
 - kapitális átutalások a VAT részéről a község 
javára 

134,313,0
00 

14,371,566 10.70 

1.3 740000 EGYÉB ADÓK 
122,534,0
00 

44,899,613 36.64 

1.3.
1 

741000 VAGYONADÓK 
30,516,00
0 

16,313,368 53.46 

  741100 Kamatok 3,600,000 2,103,517 0.00 

  741151 
 A konszolidált kincstári eszközök utáni 
kamatokból eredő költségvetési bevételek 

3,600,000 2,103,517 0.00 

  741500 A nem termelt vagyon bérlése 
26,916,00
0 

14,209,851 52.79 

  741516 
 - térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT 
területén 

2,134,000 578,023 27.09 

  741522 
 - Mezőgazdasági föld használata utáni 
térítmény 

21,900,00
0 

7,048,559 32.19 

  741526 
 - erdő és erdős földterület használata utáni 
térítmény 

0 396,469 0.00 

  741531 
 Közterületeken és azok előtt levő térségek 
használata utáni kommunális illeték 

0 5,900 0.00 

  741532 
 - komm. ill. a közúti gépjárművek és 
csatlakoztatható járművek kijelölt és rendezett 
helyeken történő parkolásáért 

149,000 45,737 30.70 

  741534  - Telekhasználati térítmény 1,174,000 74,721 6.36 

  741535 
 - Közterület épületanyaggal való elfoglalása 
utáni kommunális illeték 

194,000 273,063 140.75 

  741538  - építési telekhasználati térítmény 1,365,000 5,464,943 400.36 
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  741596  - fahasználati térítmény 0 322,437 0.00 
1.3.
2 

742000 
JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 

61,336,00
0 

24,027,101 39.17 

  742100 
Bevételek a javak eladásából és 
szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi 
bérlésből 

54,426,00
0 

21,945,231 40.32 

  742126 
térítmény megegyezés alapján a joghasznállatról 
a tulajdonjogról a köztársaság javára 

0 206,360 0.00 

  742152 
 - állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve 
használatba adásából eredő bevételek 

1,450,000 827,972 57.10 

  742153 
 - A község által használt telek bérbeadásából 
eredő bevétel 

9,480,000 2,013,364 21.24 

  742154 
- a használati jog konverzációjából eredő 
bevételek 

246,000 229,289 93.21 

  742155 
 - bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, 
amelyeket a község, és az egyéni használók 
vesznek igénybe 

13,250,00
0 

7,412,382 55.94 

  742156 
 - iskoláskor előtti intézmény által nyújott 
szolgáltatásból eredő bevételek 

30,000,00
0 

11,255,865 37.52 

  742200 Illetékek 6,400,000 1,996,160 31.19 
  742251  - községi közigazgatási illeték 750,000 289,910 38.65 
  742253  - az építési telek rendezéséért járó térítmény 300,000 0 0.00 

  742255 
 - épületek törvényesítéséből eredő bevételek a 
község javára 

5,350,000 1,706,250 31.89 

  742300 
A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, 
amelyet az állami nem piaci egységek végeznek 

510,000 85,709 16.81 

  742351 
 - bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község 
valósít meg a tevékenységével 

510,000 85,709 16.81 

1.3.
3 

743000 
A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, 
amelyet az állami nem piaci egységek végeznek 

7,180,000 3,657,647 50.94 

  743300 Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból 7,180,000 3,657,647 50.94 

  743324 
 - közlekedési szabálysértési bírságokból eredő 
bevételek 

6,737,000 3,439,147 51.05 

  743351 
 - Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a 
község javára 

443,000 218,500 49.32 

1.3.
4 

745000 
VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN 
BEVÉTELEK 

23,502,00
0 

901,497 3.84 

  745100 Vegyes és meghatározatlan bevételek 
23,502,00
0 

901,497 3.84 

  745151 
 - Vegyes és meghatározatlan bevételek a község 
javára 

22,852,00
0 

802,153 3.51 

  745154 
 - Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a 
község javára 

650,000 99,344 15.28 

1.4 770000 
MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK 
REFUNDÁLÁSÁRA 

0 0 0.00 

II 800000 
NEM PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

101,053,0
00 

2,610,069 2.58 

2.1 810000 
ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

7,300,000 1,196,390 16.39 
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2.1.
1 

811000 
INGATLAN ELADÁSÁBÓL EREDŐ 
BEVÉTELEK 

7,300,000 1,196,390 16.39 

  811151 
 - állami tulajdonban levő ingatlanok eladásából 
származó bevételek a község javára 

5,300,000 0 0.00 

  811153 
 - állami tulajdonban levő lakások eladásából 
származó bevételek 

2,000,000 1,196,390 59.82 

2.1.
2 

812000 
INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

0 0 0.00 

  812151 
 - ingó vagyon eladásából származó bevételek a 
község javára 

0 0 0.00 

2.2 840000 
TERMÉSZETES  VAGYON ELADÁSÁBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

93,753,00
0 

1,413,679 1.51 

2.2.
1 

841000 
TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK 

93,753,00
0 

1,413,679 1.51 

  841151 
- ingó vagyon eladásából származó bevételek a 
község javára 

93,753,00
0 

1,413,679 1.51 

III 900000 
ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS 
PÉNZVAGYON  
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 

81,504,00
0 

8,119,101 9.96 

3.1 910000 
ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 
BEVÉTELEK 

81,504,00
0 

8,119,101 9.96 

3.1.
1 

911000 
ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 
BEVÉTELEK 

81,504,00
0 

8,119,101 9.96 

  911400 Hazai adósságvállalásból eredő bevételek 
81,504,00
0 

8,119,101 9.96 

  911451 
- hazai ügyviteli bankoknál történő 
adósságvállalásból eredő bevételek 

81,504,00
0 

8,119,101 9.96 

3.2 920000 
PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK 

0 0 0.00 

  921900 
Hazai részvények és egyéb tőke eladásából 
származó bevételek 

0 0 0.00 

  921951 
 - hazai részvények és egyéb tőke eladásából 
származó bevételek a község  javára 

0 0 0.00 

IV 
(I+II+II
I)  

ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 
1,439,825,
000 

541,794,501 37.63 

V   ÁTVITT ESZKÖZÖK  2019. 01. 01. 
163,527,0
00 

163,527,206 100.00 

VI 
(IV +V
) 

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 
1,603,352,
000 

705,321,707 43.99 

 
A költségvetés kiadásait és költségeit alapvető rendeltetések szerint a következő összegekben állapítottuk 
meg: 

Gazdasági 
besorolás 

LEÍRÁS 
Költségvetési 
kiadások terve 

Költségvetési 
eszközök 

% 
Teljesítés 

1 
2 3 4 5 
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400000 FOLYÓ KIADÁSOK 1,144,335,000 492,098,598 43.00 
41 Kiadások a foglalkoztatottakra 276,316,000 126,344,386 45.72 
411 Fizetések, pótlékok és térítmények a 

foglalkoztatottaknak 220,195,000 102,002,518 46.32 
412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 39,528,000 17,495,249 44.26 
413 Természetbeni térítmények 2,301,000 665,478 28.92 
414 Szociális juttatások a 

foglalkoztatottaknak 2,361,000 730,463 30.94 
415 Térítmény a foglalkoztatottaknak 7,104,000 3,576,056 50.34 
416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön 

kiadások 4,827,000 1,874,622 38.84 
42 Áru- és szolgátatáshasználat 498,514,000 205,755,171 41.27 
421 Állandó költségek 128,520,000 64,679,379 50.33 
422 Állandó költségek 10,279,000 3,308,047 32.18 
423 Szerződéses szolgáltatások 81,798,000 34,097,395 41.68 
424 Szakszolgáltatások 226,717,000 83,499,911 36.83 
425 Folyó karbantartás és javítások 23,185,000 5,618,323 24.23 
426 Anyag 28,015,000 14,552,117 51.94 
43 Amortizáció és munkaeszközhasználat 0 0 0.00 
44 Kamattörlesztés és adósságvállalást 

kísérő költségek 3,024,000 1,765,240 58.37 
441 Hazai kamatok törlesztése 3,000,000 1,765,240 58.84 
444 Adósságvállalást kísérő költségek 24,000 0 0.00 
45 Szubvenciók a nem pénzügyi 

közvállalatoknak 89,106,000 30,561,203 34.30 
451 Szubvenciók a nem pénzügyi 

közvállalatoknak és szervezeteknek 89,106,000 30,561,203 34.30 
46 Donációk, dotációk és átutalások 192,196,000 92,026,630 47.88 
463 Átutalások más hatalmi szinteknek 150,654,000 75,091,646 49.84 

464 
Átutalások kötelező biztosítással 
rendelkező szervezetk számára 20,105,000 9,562,138 47.56 

465 Többi folyó dotációk és átutalások 21,437,000 7,372,847 34.39 
47 Szociális biztosítás és szociális védelem 33,209,000 15,390,621 46.34 
472 Szociális védelmi térítmény a 

költségvetésből 33,209,000 15,390,621 46.34 
48 Szociális védelmi térítmény a 

költségvetésből 51,970,000 20,255,346 38.98 
481 Pénzbeli támogatás a nem kormányzati 

szervezeteknek 35,385,000 14,921,263 42.17 
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 1,213,000 182,071 15.01 
483 Pénzbírságok és kötbérek bírósági 

végzés alapján 11,780,000 2,727,093 23.15 
485 Kártérítés az állami szervektől 3,592,000 2,424,919 67.51 
500000 NEM PÉNZÜGYI VAGYON 

KIADÁSAI ÉS ÁLLÓESZKÖZÖK 323,354,000 45,747,870 14.15 
51 Állóeszközök 323,353,000 45,747,870 14.15 
511 Épületek és építmények 287,784,000 38,795,435 13.48 
512 Gépek és felszerelés 11,340,000 6,604,233 58.24 
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513 Egyéb ingatlan és felszerelés 23,589,000 0 0.00 
515 Nem anyagi vagyon 640,000 348,201 54.41 
52 Árutartalékok további eladásra 0 0 0.00 
523 Árutartalékok további eladásra 0 0 0.00 
54 Természetes vagyon 1,000 0 0.00 
541 Telek 1,000 0 0.00 
600000 KIADÁSOK AZ ALAPTŐKE 

TÖRLESZTÉSÉRE ÉS 
PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE 128,801,000 20,406,262 15.84 

61 Alaptőke törlesztése 128,800,000 20,406,262 15.84 
611 Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek 128,800,000 20,406,262 15.84 
62 Hazai pénzvagyon beszerzése 1,000 0 0.00 
621 Hazai pénzvagyon beszerzése 1,000 0 0.00 
49 Hazai pénzvagyon beszerzése 6,862,000 0 0.00 
499 Tartalékeszközök 6,862,000 0 0.00 
  ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG: 1,603,352,000 558,252,730 34.82 

 
 
 
 
 
 
A költségek és kiadások programszerkezetét a 2019. 01. 01-től 2019. 06. 30-ig tartó időszakra a következő 
táblázatban tekintjük át: 
Kód 

Elnevezés 

A 2019-es év 
költségvetéséb
en tervezett 
appropriációk 
összegei 

A 2019.01.01-
től 2019.06.30-
ig terjedő 
időszakban a 
költségvetésbe
n végrehajtott 
appropriációk 
összege  

 % 
Teljesíté
s 

Prog
-ram 

Program-
aktivitás/  
Projektum 

1 2 3 4 5 6 
1101   Program 1.  Helyi fejlődés és 

területtervezés 
29,510,000 1,226,586 4.16 

  1101-0001 területi és településfejlesztési tervezés 4,402,000 1,226,586 27.86 

  P8-110110 A BCHT 3/09 Óbecse furat felszerelése 25,108,000 0 0.00 

1102   2.  Program: Kommunális tevékenység   219,834,000 74,916,331 34.08 

  1102-0001 A közvilágítás kezelése/karbantartása 35,200,000 14,991,288 42.59 

  1102-0002 Zöld közterületek karbantartása 33,500,000 13,500,687 40.30 

  1102-0003 Tisztaságfenntartás a közterületeken 8,400,000 3,906,663 46.51 

  1102-0004 Állategészségügy 33,000,000 10,006,889 30.32 

  1102-0007 Hőenergia előállitása és elosztása 9,156,000 7,339,367 80.16 

  P9-110209 

Az óbecsei víztároló terület BS-4/1 és 
BS-4/2 kutainak kiépítése és az elemek 
felszerelése 

150,000 0 0.00 
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P25-
110225 

A Péterrévei út megvilágításának 
kiépítése Óbecsén 5,300,000 2,000 0.04 

  
P26-
110226 

A B-1/1 kút kifúrása és felszerelése 
Bácsföldváron 11,286,000 9,157,706 81.14 

  
P28-
110228 

A vizhálózati aknák 
vizvezetékrendszer-elemeinek cseréje 
Óbecsén – II fázis 

21,540,000 6,448,207 29.94 

  
P29-
110229 

Szennyvizcsatorna főállomás kiépítése 
Óbecsén 32,452,000 9,563,524 29.47 

  
P30-
110230 

Vizhálózat és  szennyvíz elvezető 
csatorna kiépítése Óbecsén az ipari 
zónában viztározó területtel – I. fázis 

28,850,000 0 0.00 

  
P31-
110231 

Csatornázás kiépitése a Kis Bosznia 
városrészben 1,000,000 0 0.00 

1501   Program 3. Helyi 
gazdaságfejlesztés 

3,600,000 594,056 16.50 

  P1-150106 
Pénzügyi támogatás az önkormányzat 
helyi gazdaságfejlesztésére 

3,000,000 0 0.00 

  P2-150107 

A romák munka-angazsálása mint 
nehezen fog. szem. A tervezett 
hulladékválogatáson Óbecse község 
területén 

600,000 594,056 99.01 

1502   Program 4. Idegenforgalom 
fejlesztése 

28,871,000 10,986,857 38.05 

  
1502-0002 Az idegenforgalmi ajánlatok 

promóciója 
8,831,000 2,866,187 32.46 

  
P5-150207 Tanderbal, vizi fesztivál 2019 4,750,000 1,570 0.03 

  P6-150208 Az óbecsei Kis kikötő priojektuma 15,290,000 8,119,100 53.10 
0101   Program 5. Mezőgazdaság- és 

vidékfejlesztés 
77,783,000 35,233,764 45.30 

  
0101-0001 A mezőgazdasági politikavégzés 

támogatása a helyi közösségben 
37,587,000 6,720,350 17.88 

  
P1-010104 

A csatornák betonátjáróinak – hidainak 
rendezése 

64,000 0 0.00 

  P3-010106 Határutak és lerázók rendezése 40,132,000 28,513,414 71.05 
0401   Program 6. Környezetvédelem 12,000,000 3,847,309 32.06 
  0401-0001 A környezetvédelem kezelése 1,500,000 320,642 21.38 

  0401-0002 
Környezetvédelmi elemek 
minőségellenőrzése 

1,300,000 659,999 50.77 

  0401-0003 Természetvédelem 7,200,000 866,668 12.04 

  0401-0005 Kommunális hulladék kezelése 2,000,000 2,000,000 100.00 
0701   Program 7. Közlekedési infrastruktúra 

és a közlekedés megszervezése 
274,230,000 32,249,866 11.76 

  
0701-0002 

Közlekedési infrastruktúra 
karbantartása 

36,550,000 6,336,747 17.34 
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  0701-0004 Helyi és helyközi utasszállítás 6,000,000 1,993,800 33.23 

  P16-
070118 

Az útker. Rekonst a Milos Crnjanski, 
Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és 
Doszitej u-ban. 

10,000,000 9,183,144 91.83 

  P18-
070120 

Telekommuniációs szignalizáció 
kihelyezésére a 15. számú B kategóriájú 
állami út és a 102. számú A kategóriájú 
út kereszteződésénél 

3,596,000 4,059 0.11 

  P21-
070123 

Az óbecsei Milos Crnjanski utca 
átépítése 

46,660,000 12,419,100 26.62 

  P22-
070124 

Az Újvidéki utca átépítése  Óbecsén 
25,000 2,000 8.00 

  P24-
070126 

Az út megépitése a gyáripari övezetben 
150,000 5,000 3.33 

  P25-
070127 

A Sever Đurkić iskola övezetének 
közelekedésrendezése 

1,694,000 100,000 5.90 

  P26-
070128 

Három autóbusznegállóhely rekonst. 
4,971,000 2,174,400 43.74 

  P27-
070129 

A Csuka Zoltán utca rekonstrukciója a 
Főutcáig 

18,440,000 0 0.00 

  P29-
070131 

Törmelék leszórása  az aszfalt nélküli 
utcákaban: V. Nazor, J. Tomic, Bolmab, 
S.Panic, B.Brancic, u. Péterrévén és 
Kefegyár utca Óbecse 

14,225,000 0 0.00 

  P30-
070132 

A péterrévei Svetozar Markovic u. 
kereszteződésének kidolgozása 2,050,000 0 0.00 

  P31-
070133 

A péterrévei Dusan Dujic utca 
aszfaltozása 1,850,000 0 0.00 

  P32-
070134 

Új aszfaltrészeg felvitele az óbecsei 
Sever Djurkic, P.Sándor, S. Calenic, 
Május 1. u. 

6,300,000 0 0.00 

  P33-
070135 

Az óbecsei Fő utca és Köztársaság utca 
kereszteződésének ellátása 
fényjelzésekkel 

3,319,000 31,616 0.95 

  P34-
070136 

Az óbecsei Zöldfás utca átépítése 
118,400,000 0 0.00 

2001   8. Program: Iskoláskor előtti nevelés 151,054,000 70,935,574 46.96 

  
2001-0001 Az iskoláskor előtti intézmények 

működése 
147,754,000 70,935,574 48.01 

  P5-200106 A péterrévei Labud Pejoviv IEI 
objektumának rekonstr. munkálatai 

1,150,000 0 0.00 

  P6-200107 Ajtók és ablakok cseréje a Kolibri 
óvodában Óbecsén 

2,150,000 0 0.00 

2002   Program 9. Alapfokú oktatás 90,212,000 47,996,896 53.20 

  2002-0001 Az általános iskolák működése 90,212,000 47,996,896 53.20 
2003   Program 10. Középfokú oktatás 41,978,000 17,903,817 42.65 
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  2003-0001 A középiskolák működése 41,978,000 17,903,817 42.65 
0901   Program 11. Szoc. és gyermekvédelem 49,910,000 23,233,592 46.55 

  0901-0001 Egyszeri és másféle segélyek 20,868,000 8,823,813 42.28 

  0901-0002 Egyszeri és más féle segélyek 8,280,000 4,040,243 48.80 

  0901-0003 Napi szolgálat a közösségben 10,655,000 3,297,046 30.94 

  
0901-0004 

Tanácsadási-terápiás és szoc.-eduk. 
szolg. 

1,047,000 858,490 82.00 

  
0901-0005 

Tanácsadási-terápiás és szoc.-eduk. 
szolg. 

1,500,000 532,000 35.47 

  
0901-0006 

Segély a gyerekeknek és gyermekes 
családoknak 

7,560,000 5,682,000 75.16 

1801   Program 12.  Egészségvédelem 21,485,000 10,138,916 47.19 

  
1801-0001 

Elsődleges egészségvédelmi 
intézmények működése 

20,105,000 9,562,138 47.56 

  1801-0002 Halottkémek 900,000 466,297 51.81 

  
1801-0003 

A közegészségügyről való társadalmi 
gondoskodás tevékenységeinek 
végrehajtása 

480,000 110,481 23.02 

1201   Program 13. A kult. fejl és tájékoztatás 88,494,000 37,091,398 41.91 

  1201-0001 
A helyi kulturális intézmények 
működése  

50,379,000 23,591,444 46.83 

  1201-0002 
Kulturális és művészeti alkotás 
támogatása 

28,655,000 10,888,724 38.00 

  
1201-0004 

A közös érdek megvalósítása és 
fejlesztése az inform. terén 

7,500,000 2,600,000 34.67 

  
P11-
120111 

Projektumdokumentáció 
kidolgozása a Kiszárda 
rekonstrukciójához Péterrévén 

960,000 11,230 1.17 

  
P12-
120112 

Az Óbecsei Városi Múzeum 
épületének szanálása, adapt. és 
hozzáépítése 

1,000,000 0 0.00 

1301   Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés 73,268,000 34,966,725 47.72 

  1301-0001 
Helyi sportszervezetek, - egyesületek és 
–szövetségek támogatása 

23,608,000 11,932,338 50.54 

  1301-0004 A helyi sport. int. működése 37,790,000 20,533,613 54.34 

  
P7-130110 

A Partizánban lévő sportpálya és lelátó 
rekonstrukciója 

5,360,000 2,498,774 46.62 

  
P8-130111 Világitótestek cseréje 1,250,000 0 0.00 

  
P9-130112 Beach volley pálya javitása-Partizán 4,960,000 2,000 0.04 

  P10-
130113 A péterrévei kézilabdapálya átirása 

300,000 0 0.00 

0602   Program 15. Helyi önkormányzat 
általános szolgálatai 

388,375,000 132,147,515 34.03 
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0602-0001 

A helyi önkormányzatok és városi 
községek működése 

214,622,000 93,886,865 43.75 

  0602-0002 Helyi közösségek működése 34,122,000 12,590,891 36.90 
  0602-0003 Közadósság kezelése 131,800,000 22,171,502 16.82 
  0602-0004 Községi vagyonjogi ügyész 5,431,000 3,498,257 64.41 

  0602-0007 Nemzeti kisebbségi tanácsok működése 250,000 0 0.00 

  0602-0014 Rendkívüli helyzetek 2,150,000 0 0.00 

2101 
  

Program 16. A helyi önkormányzat 
politikai rendszere 

52,748,000 24,783,529 46.98 

  2101-0001 A képviselő-testület működése 17,160,000 6,996,756 40.77 
  2101-0002 A végrehajtó hatalom működése 35,588,000 17,786,773 49.98 

0501 
  

Program 17. Energetikai 
hatékonyság 

0 0 0.00 

  
0501-0001 

Az energetikai hatékonyság 
fejlesztlse és javítása, megújuló 
energiaforrások használata 

0   0.00 

  PROGRAMKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 1,603,352,000 558,252,730 34.82 

 
II. KÜLÖN RÉSZ 

 
Részletes terv a tulajdonosok, használók költségeiről, kiadásairól, a programok, programtevékenységek és 
projektumok rendeltetéséről. rész  

 fejezet 

P
rogram

 aktivitás / P
rojektum

 
 funkció 

pozíció 

kontó 

Leírás 

T
erv a 2019-es évre 

M
egvalósított 2019.01.01.-

2019.06.30. 

%
 V

égrehajtás 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-
TESTÜLET       

    2101       

PROGRAM 16: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT 
POLITIKAI RENDSZERE       

    
2101-
0001       

A képviselő-testület 
funkcionálása       

      110     

Végrehajtó és törvényhozó 
szervek, pénz- és fiskális 
ügyletek, valamint külügyek       

                   

        1 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 2,811,000 1,140,608 40.58 

        /1 4111 Keresetek, pótlékok és 2,811,000 1,140,608 40.58 
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térítések a dolgozóknak 

        2 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 503,000 195,595 38.89 

        /2 4121 
Nyugdíj- és 
rokkantbiztosítási járulék 337,000 136,860 40.61 

        /3 4122 Betegbiztosítási járulék 145,000 58,735 40.51 
        /4 4123 Munkanélküliségi járulék 21,000 0 0.00 

        3 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 90,000 33,447 37.16 

        /10 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 90,000 33,447 37.16 

        4 423 Szerződéses szolgáltatások 12,620,000 5,125,921 40.62 

        /25 4231 
Adminisztrációs 
szolgáltatások 1,200,000 217,800 18.15 

        /27 4233 
A foglalkoztatottak oktatási 
és fejlesztési szolgáltatásai 150,000 0 0.00 

        /28 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 120,000 114,285 95.24 
        /29 4235 Szakszolgáltatások 10,600,000 4,549,668 42.92 
        /31 4237 Reprezentáció 550,000 244,168 44.39 
        5 465 Törvényes donációk 409,000 114,904 28.09 
        /95 4651 Más dotációk és átutalások 409,000 114,904 28.09 

      160 6 481 
Dotációk nem kormányzati 
szervezeteknek 727,000 386,281 53.13 

        /105 4819 

Dotációk nem kormányzati 
szervezeteknek  - 
DOTÁCIÓK POLITIKAI 
SZUBJEKTUMOKNAK 727,000 386,281 53.13 

            110-es funkció: 16,433,000 6,610,475 40.23 
            160-As funkció: 727,000 386,281 53.13 

            

2101-0001  
programtevékenységre 
összesen: 17,160,000 6,996,756 40.77 

                    
            Az 1.1 fejezet összesen: 17,160,000 6,996,756 40.77 
            ÖSSZESEN AZ 1. RÉSZ: 17,160,000 6,996,756 40.77 
                    
2           KÖZSÉGI ELNÖK       

    2101       

PROGRAM 16: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT 
POLITIKAI RENDSZERE       

    
2101-
0002       

A VÉGREHAJTÓ SZERV 
FUNKCIONÁLÁSA       

      110     

Végrehajtó és törvényhozó 
szervek, pénz- és fiskális 
ügyletek, valamint külügyek       

                   
        7 411 Keresetek, pótlékok és 2,868,000 1,144,426 39.90 
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térítések a dolgozóknak 

        /1 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 2,868,000 1,144,426 39.90 

        8 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 513,000 220,776 43.04 

        /2 4121 
Nyugdíj- és 
rokkantbiztosítási járulék 344,000 154,479 44.91 

        /3 4122 Betegbiztosítási járulék 148,000 66,297 44.80 
        /4 4123 Munkanélküliségi járulék 21,000 0 0.00 

        9 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 66,000 31,478 47.69 

        /10 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 66,000 31,478 47.69 

        10 421 Állandó költségek 1,500,000 886,397 59.09 

        /17 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 1,500,000 886,397 59.09 

        11 422 Utazási költségek 1,150,000 786,046 68.35 

        /21 4221 
Belföldi hivatalos utazások 
költségei 250,000 34,549 13.82 

        /22 4222 
Külföldi hivatalos utazások 
költségei 900,000 751,497 83.50 

        12 423 Szerződéses szolgáltatások 10,860,000 5,550,330 51.11 

        /25 4231 
Adminisztrációs 
szolgáltatások 100,000 0 0.00 

        /27 4233 
Foglalkoztatottak 
továbbképzési költségei 450,000 15,900 3.53 

        /28 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 2,455,000 2,193,986 89.37 
        /29 4235 Szakszolgáltatások 3,800,000 846,756 22.28 

        /30 4236 
Háztastási és vendéglátói 
szolgáltatások 500,000 90,330 18.07 

        /31 4237 Reprezentáció 3,555,000 2,403,358 67.61 
        13 426 Anyag 3,130,000 2,074,064 66.26 
        /42 4261 Adminisztrációs anyag 1,000,000 667,865 66.79 

        /44 4263 

Foglalkoztatottak 
továbbképzéséhez 
szükséges anyag 130,000 110,870 85.28 

        /45 4264 Közlekedési anyag 2,000,000 1,295,329 64.77 

        14 444 
Adósságvállalást kísérő 
költségek 23,000 0 0.00 

        /73 4441 
Negatív 
árfolyamkülönbségek 23,000 0 0.00 

        15 465 Törvényes donációk 400,000 100,130 25.03 

        /95 4651 
Egyéb dotációk és 
átutalások 400,000 100,130 25.03 

            110. funkció: 20,510,000 10,793,647 52.63 

            

A 2101-0002 
programtevékenységre 
összesen: 20,510,000 10,793,647 52.63 
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            2.1 fejezetre összesen: 20,510,000 10,793,647 52.63 
            A 2. részre összesen: 20,510,000 10,793,647 52.63 
                    
3            KÖZSÉGI TANÁCS       

    2101       

PROGRAM 16: A HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT 
POLITIKAI RENDSZERE       

    
2101-
0002       

A végrehajtó szerv 
funkcionálása       

      110     

Végrehajtó és törvényhozó 
szervek, pénz- és fiskális 
ügyletek, valamint külügyek       

                    

        16 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 10,347,000 4,954,432 47.88 

        /1 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 10,347,000 4,954,432 47.88 

        17 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 1,851,000 827,124 44.69 

        /2 4121 
Nyugdíj- és 
rokkantbiztosítási járulék 1,242,000 578,746 46.60 

        /3 4122 Betegbiztosítási járulék 533,000 248,378 46.60 
        /4 4123 Betegbiztosítási járulékék 76,000 0 0.00 

        18 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 550,000 265,147 48.21 

        /10 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 550,000 265,147 48.21 

        19 423 Szerződéses szolgáltatások 1,030,000 440,837 42.80 
        /29 4235 Szakszolgáltatások 800,000 341,730 42.72 
        /31 4237 Reprezentáció 230,000 99,107 43.09 
        20 465 Törvényes donációk 1,300,000 505,586 38.89 

        /95 4651 
Egyéb dotációk és 
átutalások 1,300,000 505,586 38.89 

            110-es funkció: 15,078,000 6,993,126 46.38 

            
2101-0002 programaktivitás 
összesen: 15,078,000 6,993,126 46.38 

                    
            3.1 fejezet összesen: 15,078,000 6,993,126 46.38 
            A 3. részre összesen: 15,078,000 6,993,126 46.38 
                    

4           
KÖZSÉGI 
KÖZIGAZGATÁS       

    0602       

PROGRAM 15:A HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLATAI       
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0602-
0001       

A helyi önkormányzat és a 
városi község funkcionálása       

      130     Általános közszolgáltatások       

        21 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 74,025,000 31,936,158 43.14 

        /1 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 74,025,000 31,936,158 43.14 

        22 412 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 13,251,000 5,476,926 41.33 

        /2 4121 
Nyugdíj- és 
rokkantbiztosítási járulék 8,884,000 3,832,252 43.14 

        /3 4122 Betegbiztosítási járulék 3,813,000 1,644,674 43.13 
        4 4123 Munkanélkülisági járulék 554,000 0 0.00 
        23 413 Természetbeni juttatások 1,300,000 328,758 25.29 
        /5 4131 Természetbeni juttatások 1,300,000 328,758 25.29 

        24 414 
Szociális jérulékok a 
dolgozóknak 2,300,000 730,462 31.76 

        /6 4141 

Térítmények kifzetése a 
munkától való távvollét 
esetén, az alapok terhére 500,000 130,712 26.14 

        /8 4143 Segélyek és végkielégítések 900,000 189,898 21.10 

        /9 4144 
Segélyek és 
végkielégítések. 700,000 355,950 50.85 

        /10 4144 Más segély a dolgozóknak 200,000 53,902 26.95 

        25 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 4,300,000 2,141,166 49.79 

        /10 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 4,300,000 2,141,166 49.79 

        26 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más költségek 1,000,000 134,967 13.50 

        /11 4161 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más költségek 1,000,000 134,967 13.50 

        27 421 Állandó költségek 26,252,000 15,111,729 57.56 

        /14 4211 
Fizetési forgalom és 
bankköltségek 40,000 9,805 24.51 

        /15 4212 Energetikai szolgáltatások 17,000,000 10,392,436 61.13 
        /16 4213 Kommunális szolgáltatások 5,600,000 2,634,441 47.04 

        /17 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 3,000,000 1,515,364 50.51 

        /18 4215 Biztosítási költségek 600,000 559,683 93.28 
        /20 4219 Más költésgek 12,000 0 0.00 
        28 422 Utiköltségek 1,630,000 1,010,377 61.99 

        /21 4221 
Belföldi hivatalos utazások 
költségei 400,000 377,777 94.44 

        /24 4229 Más szállítási költségek 1,230,000 632,600 51.43 
        29 423 Szerződéses szolgáltatások 19,400,000 8,546,230 44.05 
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        /25 4231 
Аdminisztrációs 
szolgáltatások 600,000 226,435 37.74 

        /26 4232 
Számítógépes 
szolgáltatások 4,100,000 844,787 20.60 

        /27 4233 

A foglalkoztatottak oktatási 
és továbbképzési 
szolgáltatásai 800,000 368,549 46.07 

        /28 4234 Információs szolgáltatások 1,300,000 1,173,214 90.25 
        /29 4235 Szakszolgáltatások 11,250,000 5,170,047 45.96 
        /31 4237 Reprezentáció 1,350,000 763,198 56.53 
        30 424 Szakszolgáltatások 25,200,000 13,528,824 53.69 

        /38 4246 

Környezetvédelmi, 
tudományos és földmérői 
szolgáltatások 600,000 47,000 7.83 

       /39 4249 Egyéb szakszolgáltatások 24,600,000 13,481,824 54.80 
        31 425 Folyó javítás és karbantartás 5,350,000 2,506,627 46.85 

        /40 4251 

Épületek és objektumok 
folyó javítása és 
karbantartása 3,650,000 1,937,201 53.07 

        /41 4252 
Felszerelés folyó javítása és 
karbantartása 1,700,000 569,426 33.50 

        32 426 Anyag 5,510,000 3,798,886 68.95 
       /42 4261 Adminisztrációs anyag 3,964,000 2,699,604 68.10 

        /46 4263 

Dolgozók tanításához és 
továbbképzéséhez 
szükséges anyag 386,000 335,830 87.00 

        /45 4264 Közlekedési anyag 50,000 30,190 60.38 

        /49 4268 
Háztartási és vendéglátói 
anyag 500,000 283,122 56.62 

        /50 4269 Külön rendeltetésű anyag 610,000 450,140 73.79 
        33 465 Törvényes donációk 7,700,000 2,424,765 31.49 

        /95 4651 
Egyéb dotációk és 
átutalások 7,700,000 2,424,765 31.49 

        34 482 
Adók, kötelező illetékek és 
pénzbírságok 470,000 146,515 31.17 

        /106 4821 Egyéb adók 300,000 97,785 32.60 
        /107 4822 Kötelező illetékek 170,000 48,730 28.66 

        35 483 
Pénzbírságok és kötbérek a 
bíróságok végzések alapján 8,670,000 1,420,237 16.38 

        /110 4831 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzések alapján 8,670,000 1,420,237 16.38 

        36 485 
Állami szervek által okozott 
károk megtírétése 500,000 60,460 12.09 

        /113 4851 

Állai szervek által okozott 
sérülések és károk 
megtérítése. 500,000 60,460 12.09 

      160 37 499 Állandó tartalék 2,000,000 0 0.00 
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      160 38 499 Folyó tartalék 4,862,000 0 0.00 

        39 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 0 0 0.00 

        40 512 Gépek és felszerelés 3,400,000 2,406,975 70.79 
        /118 5121 Közlekedési felszerelés 2,500,000 1,854,213 74.17 
        /119 5122 Adminisztrációs felszerelés 900,000 552,762 61.42 
        41 541 Föld 1,000 0 0.00 
          5411 Kisajátítás 1,000 0 0.00 

        42 621 
Hazai pénzügyi vagyon 
beszerzése 1,000 0 0.00 

          6219 
Hazai részvények és a többi 
tőke beszserzése 1,000 0 0.00 

                    
            130. funkció: 200,260,000 91,710,062 45.80 

            160. funkció: 6,862,000 0 0.00 

            

A 0602-0001. 
programtevékenységre 
összesen: 207,122,000 91,710,062 44.28 

                    
                    

           

ÁTVETT 
KÖTELEZETTSÉGEK –
ÉPÍTÉSÜGYI 
IGAZGATÓSÁG KV 
ÓBECSE –
FELSZÁMOLÁS ALATT       

    1101       

1 program: LAKHATÁS, 
VÁROSFEJLESZTÉS, 
TERÜLETTI TERVEZÉS         

    
1101-
0001       

Területi tervezés és 
városfejlesztés        

      620     KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS       
        43 421 Állandó költségek 272,000 0 0.00 
        /15 4212 Energetikai szolgáltatások 200,000 0 0.00 

        /17 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 22,000 0 0.00 

        /18 4215 Biztosítási költségek 50,000 0 0.00 
        44 423 Szerződéses szolgáltatások 1,015,000 925,569 91.19 

        /26 4232 
Számítógépes 
szolgáltatások 15,000 0 0.00 

        /29 4235 Szakszolgáltatások 1,000,000 925,569 92.56 

        45 425 
Folyó javítások és 
karbantartások 200,000 0 0.00 

        /41 4252 
A felszerelés folyó javítása 
és karbantartása 200,000 0 0.00 

        270 426 Anyag 20,000 0 0.00 
        /42 4261 Adminisztrációs anyag 20,000 0 0.00 
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        46 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 520,000 33,425 6.43 

        /106 4821 Többi adó 20,000 13,979 69.90 
        /107 4822 Többi illeték 500,000 19,446 3.89 

        271 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 100,000 14,512 14.51 

        /110 4831 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 100,000 14,512 14.51 

            620. funkció: 2,127,000 973,506 45.77 

            
1101-0001 programaktivitás 
összesen: 2,127,000 973,506 45.77 

                    
                    
            KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS       

    1101       

1-es PROGRAM : Lakhtás, 
városfejlesztés és területi 
tervezés       

    
1101-
0001       Területi- és várostervezés       

      620     
KÖZÖSSSÉGFEJLESZTÉ
S       

        47 424 Specializált szolgáltatások 2,275,000 253,080 11.12 

        /2 4249 
Óbecse község területi 
tervének cseréje 850,000 253,080 29.77 

        /4 4249 
A Botra gyalogút projekt-
műszaki dokum. 450,000 0 0.00 

        /5 4249 

Az óbecsei Felszabadulás 
téren lévő sárgakút 
rekonstrukciója 975,000 0 0.00 

                    
            620-as funkció: 2,275,000 253,080 11.12 

            
Összesen a 1101-
0001programaktivitás: 2,275,000 253,080 11.12 

                    
                    

    

P8-
11011
0       

A BCHT 3/09 furat 
felszerelése, Óbecse       

      620     közösségfejlesztés       
        48 424 Specializált szolgáltatások 1,519,000 0 0.00 

          4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 1,519,000 0 0.00 

        49 513 
Egyéb ingatlan és 
felszerelés 23,589,000 0 0.00 

          5131 
Egyéb ingatlan és 
felszerelés 23,589,000 0 0.00 

            620-as funkció: 25,108,000 0 0.00 
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Összesen a P8-110110 
projektum: 25,108,000 0 0.00 

                    

    1102       

2 PROGRAM: 
KOMMUNÁLIS 
TEVÉKENYSÉG       

    

P25-
11022
5       

A közvilágítás kiépítése az 
óbecsei Péterrévei úton       

      640     UTCAI MEGVILÁGÍTÁS       
        51 424 Specializált szolgáltatások 300,000 2,000 0.67 

          4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 300,000 2,000 0.67 

        52 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 5,000,000 0 0.00 

          5112 
Épületek és objektumok 
kiépítése 5,000,000 0 0.00 

            640. funkció: 5,300,000 2,000 0.04 

            
P25-110225 projektumra 
összesen: : 5,300,000 2,000 0.04 

                    

    

P30-
11023
0       

Vizhálózat és  szennyvíz 
elvezető csatorna kiépítése 
Óbecsén az ipari zónában 
víztározó területtel – I. fázis       

      630     Vízellátás       

        53 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 28,850,000 0 0.00 

          5112 
- A kanalizációs 
infrastruktúra kiépítése 28,850,000 0 0.00 

            630. funkció: 28,850,000 0 0.00 

            
P30-110230 projektumra 
összesen: 28,850,000 0 0.00 

                    

    

P31-
11023
1       

Kanalizáció kiépítése 
Kisboszniában       

      630     Vízellátás       

        54 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 1,000,000 0 0.00 

          5112 
- A kanalizációs 
infrastruktúra kiépítése 1,000,000 0 0.00 

            630. funkció: 1,000,000 0 0.00 

            
P31-110231 projektumra 
összesen:: 1,000,000 0 0.00 

                    

            
KOMUNALAC KV 
ÓBECSE       



Страна 123.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
123. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

    1102       

PROGRAM 2: 
KOMMUNÁLIS 
TEVÉKENYSÉG       

    
1102-
0003       A közterületek tisztántartása       

      510     Hulladékkezelés - tisztaság       
        55 421 Állandó költségek 8,400,000 3,906,663 46.51 
          4213 Utcák tisztitása 8,400,000 3,906,663 46.51 
            Összesen az 510-es funkció: 8,400,000 3,906,663 46.51 

            
1102-0003 programaktivitás 
összesen: 8,400,000 3,906,663 46.51 

                    

    
1102-
0002       

A zöld közterületek 
karbantartása       

      660     
Más helyen nem minősített 
lakásügyek és közösségek       

        56 421 Állandó költségek 33,500,000 13,500,687 40.30 

          4213 
- zöld területek 
karbantartása 15,000,000 6,786,671 45.24 

          4213 - kertészeti karbantartás 7,000,000 2,905,257 41.50 

          4213 
- a közterületek zöldítése és 
szezonjellegű virágok 3,600,000 188,760 5.24 

          4213 - parkok 3,500,000 1,633,331 46.67 
          4213 - fasorok 2,400,000 1,120,000 46.67 

          4213 
- Holt Tisza 
Természetvédelmi park 2,000,000 866,668 43.33 

            660-as  funkcióra összesen: 33,500,000 13,500,687 40.30 

            
1102-0002 programaktivitás 
összesen: 33,500,000 13,500,687 40.30 

                    

    
1102-
0004       Zoohigiénia      

      660     
Más helyen nem minősített 
lakásügyek és közösségek       

        57 424 Specializált szolgáltatások 20,400,000 8,440,676 41.38 
          4249 - kutyamenhely - AZIL 4,200,000 2,013,337 47.94 
          4249 - zoohigiénia dolgozója 1,200,000 560,000 46.67 

          4249 
- állati tetemek begyűjtése 
és elszállítása 12,000,000 4,998,816 41.66 

          4249 - zoohigiéna dolgozója 3,000,000 868,523 28.95 

      160     
Más helyen nem minősített 
áltatános szakszolgáltatások       

       58 483 

Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján - 
kóborkutyák 3,000,000 1,292,343 43.08 

         4831 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 3,000,000 1,292,343 43.08 
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            160. funkció: 3,000,000 1,292,343 43.08 
            660 funkció: 20,400,000 8,440,676 41.38 

            
1102-0004 programaktivitás 
összesen: 23,400,000 9,733,019 41.59 

                    

    
1102-
0001       

1102-0004 programaktivitás 
összesen:       

      640     UTCAI MEGVILÁGÍTÁS       

        59 451 

Szubvenciók nem 
nyereségalapú 
közvállalatoknak és 
szervezeteknek 35,200,000 14,991,288 42.59 

          4512 

Kapitális szubvenciók nem 
nyereségalapú 
közvállalatoknak és 
szervezeteknek 35,200,000 14,991,288 42.59 

            640 funkció: 35,200,000 14,991,288 42.59 

            
1102-0001 programaktivitás 
összesen: 35,200,000 14,991,288 42.59 

                    

    0701       

PROGRAM 7: 
KÖZLEKEDÉSSZERVEZ
ÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI 
INFRASTRUKTÚRA       

    
0701-
0002       

Közlekedési infrastruktúra 
fenntartása       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
        60/1 423 Szerződéses szolgáltatások 800,000 100,000 12.50 
          4235 Szakszolgáltatások 800,000 100,000 12.50 

        60 451 

Szubvenciók nem 
nyereségalapú 
közvállalatoknak és 
szervezeteknek 35,750,000 6,236,747 17.45 

          4512 

Kapitális szubvenciók nem 
nyereségalapú 
közvállalatoknak és 
szervezeteknek 35,750,000 6,236,747 17.45 

             451 funkció: 36,550,000 6,336,747 17.34 

            
0701-0002 programaktivitás 
összesen: 36,550,000 6,336,747 17.34 

                    

    

P33-
07013
5       

Az óbecsei Fő és a 
Köztársaság utca 
kereszteződésének 
fényjelzéssel való 
felszerelése       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
        63 424 KÖZÚTI IKÖZLEKEDÉS 3,319,000 31,616 0.95 
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        /1 4249 
Más specializált 
szolgáltatások 3,319,000 31,616 0.95 

            451. funkció: 3,319,000 31,616 0.95 

            
P33-070135 
programaktivitás összesen: 3,319,000 31,616 0.95 

                    

            
VODOKANAL KV 
ÓBECSE       

    1102       

PROGRAM 2: 
KOMMUNÁLIS 
TEVÉKENYSÉG       

                    
                    

    

P9-
11020
9       

Az óbecsei víztároló terület 
BS-4/1 és BS-4/2 kutainak 
kiépítése és az elemek 
felszerelése        

      630     Vízellátás       

        64 511 
Épületek és építési 
objektumok 150,000 0 0.00 

          5112 
- vizvezeték infrastuktúra 
kiépítése 150,000 0 0.00 

            630-as funkció: 150,000 0 0.00 

            
Összesen a P9-110209 
projektum : 150,000 0 0.00 

                    

    

P26-
11022
6       

B1/1 kútfúrás és 
kútfelszerelés 
Bácsföldváron       

      630     vízellátás       

        65 511 
Épületek és építési 
objektumok 11,286,000 9,157,706 81.14 

          5112 
- vizvezeték infrastuktúra 
kiépítése 11,286,000 9,157,706 81.14 

            630-as funkció: 11,286,000 9,157,706 81.14 

            
Összesen a P26-110226 
projektum: 11,286,000 9,157,706 81.14 

                    

    

P28-
11022
8       

Alkatrészcsere az utcákban 
lévő vizaknákban a 
vizvezetéken-II fázis       

      630     vizellátás       

        66 511 
Épületek és építési 
objektumok 21,540,000 6,448,207 29.94 

          5113 
- Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 21,540,000 6,448,207 29.94 

            630-as funkció: 21,540,000 6,448,207 29.94 
            összesen a P28-110228 21,540,000 6,448,207 29.94 
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projektum : 

                    

    

P29-
11022
9       

Fő pumpaház szanálása és 
kiépítése Óbecse 
településein       

      630     vizellátás       

        67 511 
Épületek és építési 
objektumok 32,452,000 9,563,524 29.47 

          5113 
- Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 32,452,000 9,563,524 29.47 

            630-as funkció: 32,452,000 9,563,524 29.47 

            
összesen a P29-110229 
projektum: 32,452,000 9,563,524 29.47 

                    
            TOPLANA KV ÓBECSE       

    1102       
2 PROGRAM: Kommunális 
tevékenység       

    
1102-
0007       

Hőenergia előállítása és 
elosztása       

      620     közösségfejlesztés       

        68 451 

Szubvenciók nem 
nyereségalapú 
közvállalatoknak és 
szervezeteknek 9,156,000 7,339,367 80.16 

          4512 

Kapitális szubvenciók nem 
nyereségalapú 
közvállalatoknak és 
szervezeteknek 9,156,000 7,339,367 80.16 

            620-as funkció: 9,156,000 7,339,367 80.16 

            
összesen a 1102-0007 
programaktivitás: 9,156,000 7,339,367 80.16 

                    

    1501       
3 PROGRAM: HELYI 
GAZDASÁGFEJLESZTÉS       

    

P1-
15010
6       

Helyi gazdaságfejlesztés 
pénzügyi támogatása       

      620     Közösségfejlesztés       
            KÖZMUNKÁK       

        268 451 

 - szubvenciók a helyi 
foglalkoztatásügyi tanács 
számára 3,000,000 0 0.00 

          4511 

Folyó szubvenciók nem 
nyereségalapú 
közvállalatoknak és 
szervezeteknek 3,000,000 0 0.00 

                    
            620. funkció: 3,000,000 0 0.00 
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P1-150106 projektumra 
összesen: 3,000,000 0 0.00 

                    

    

P2-
15010
7       

Romák foglakoztatása a 
primáris 
hulladékválogatáson         

      620     Közösségfejlesztés       

        69 423 Szerződéses szolgáltatások 600,000 594,056 99.01 

          4239 
Egyéb általános 
szolgáltatások - szerződések   600,000 594,056 99.01 

                    
            620. funkció: 600,000 594,056 99.01 

            
P2-150107 projektumra 
összesen: 600,000 594,056 99.01 

                    

    1502       

4 PROGRAM: AZ 
IDEGENFORGALOM 
FEJLESZTÉSE       

                    

    

П6-
15020
8       

Az óbecsei Kis kikötő 
projektuma       

      473     Idegenforgalom       

        72 511 
Épületek és épitési 
objektumok 15,290,000 8,119,100 53.10 

          5112 
épületek és objektumok 
kiépitése 14,790,000 8,119,100 54.90 

          5114 Tervdokumentáció 500,000 0 0.00 
            473-as funkció: 15,290,000 8,119,100 53.10 

            
összesen a P6-150208 
projektum: 15,290,000 8,119,100 53.10 

                    

    0101       

5. PROGRAM: A 
MEZŐGAZDASÁG 
FEJLESZTÉSE       

    
0101-
0001       

A helyi mezőgazdasági 
politika megvalósitásának 
támogatása       

      421     Mezőgazdaság       

            

A mezőgazdasági területek 
védelme és rendezése - 
program 77,783,000 35,233,764 45.30 

        73 423 Szerződéses szolgáltatás 952,000 37,440 3.93 

          4232 
- számitógépes szolgáltatás 
– automatikus adatleolvasás 900,000 0 0.00 

          4234 - hirdetés 52,000 37,440 72.00 
        74 424 Specializált szolgáltatások 36,580,000 6,682,910 18.27 
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        /1 4249 
-mezőgazdasági 
földterületek lecsapolása 10,000,000 0 0.00 

        /2 4249 
- mezőgazdasági 
földterületek öntözése 16,660,000 6,650,000 39.92 

        /3 4249 
- atmoszféra csatornák 
felügyelete-tisztitása 300,000 0 0.00 

        /4 4249 
- az állami telkek 
parcelláinak megjelölése 500,000 7,410 1.48 

        /6 4249 

- a műveletlen 
mezőgazdasági 
földterületek művelhetővé 
való átalakítása 400,000 0 0.00 

        /8 4249 

- a mezőgazdasági 
földterületek 
termőképességének 
ellenőrzése 7,000,000 0 0.00 

        /11 4249 
- Óbecse területén élő 
madarak összeirása  500,000 0 0.00 

        /12 4249 - tanyák villamosítása 200,000 0 0.00 

        /13 4249 
- mezőgazdasági termelők 
oktatása 424,000 25,500 6.01 

        /15 4249  - jégvédelem 96,000 0 0.00 
        /28 4249 -betakarítás 100,000 0 0.00 

        /30 4246 
-a parcellák 
állapotfelmérése 400,000 0 0.00 

        75 512 Gépek és feszerelések 55,000 0 0.00 

        /4 5122 

- az állami földterületek 
bérbeadásával foglalkozó 
bizottság felszerelése 55,000 0 0.00 

            421-es funkció: 37,587,000 6,720,350 17.88 

            
összesen a 0101-0001 
programaktivitás: 37,587,000 6,720,350 17.88 

                    

    

P1-
01010
4       

A beton csatornahidak 
rendezése       

      421     mezőgazdaság       

        76 511 
Épületek és épitési 
objektumok 64,000 0 0.00 

        /1 5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 64,000 0 0.00 

            421-es funkció: 64,000 0 0.00 

            
összesen a P1-010104 
projektum: 64,000 0 0.00 

                    
                    

    
P3-
01010       

A sárrázók és a határutak 
rendezése       



Страна 129.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
129. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

6 

      421     mezőgazdaság       
        77 424 Specializált szolgáltatások 40,132,000 28,513,414 71.05 

        /1 4249 
Határutak és sárrázók 
rendezése 39,332,000 28,513,414 72.49 

        /2 4249 
Tervdokumentáció a 
határutak rendezésére 400,000 0 0.00 

            421-es funkció: 40,132,000 28,513,414 71.05 

            
összesen a P3-010106 
projektum: 40,132,000 28,513,414 71.05 

                    
            KÖRNYEZETVÉDELEM       
                    

    1102       

2 PROGRAM: 
KOMMUNÁLIS 
TEVÉKENYSÉG       

    
1102-
0004       Zoohigiénia      

      540     
A növény- és állatvilág és a 
táj védelme       

        78 424 Specializált szolgáltatások 9,600,000 273,870 2.85 
        /1 4249 - Szúnyogirtás 7,500,000 0 0.00 
        /2 4249 - kullancsirtás 750,000 273,870 36.52 
        /3 4249 - parlagfűirtás 1,100,000 0 0.00 
        /4 4249 - monitoring csapat 250,000 0 0.00 
            összesen az 540 funkció: 9,600,000 273,870 2.85 

            
összesen a 1102-0004 
programaktivitás: 9,600,000 273,870 2.85 

                    

    0401       
6 PROGRAM: 
KÖRNYEZETVÉDELEM       

    
0401-
0001       

Környezetvédelem 
irányítása       

      540     
A növény- és állatvilág és a 
táj védelme       

        79 424 Specializált szolgáltatások 1,500,000 320,642 21.38 

        /1 4246 
- propaganda tevékenység, 
programok, projektek 500,000 0 0.00 

        /3 4246 - terepi oktatás 230,000 228,000 99.13 
        /4 4246 - foglakoztatottak oktatása 100,000 0 0.00 

        /5 4246 
- nyilvánosság informálása 
és weblapkészités 200,000 0 0.00 

        /6 4246 
- jelentős dátumok 
megünneplése 170,000 92,642 54.50 

        /7 4246 
- ökológiai reklámanyag 
elkészitése és nyomtatása 150,000 0 0.00 

        /8 4246 - bizottságok, 150,000 0 0.00 
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munkatestületek munkája 

            összesen az 540-es funkció: 1,500,000 320,642 21.38 

            
Összesen a 0401-0001 
programaktivitás: 1,500,000 320,642 21.38 

                    

    
0401-
0005       Hulladékkezelés       

      540     
A növény- és állatvilág és a 
táj védelme       

        80 421 Állandó költségek 2,000,000 2,000,000 
100.0
0 

          4213 - évi nagy lomtalanitás 2,000,000 2,000,000 
100.0
0 

            összesen az 540-es funkció: 2,000,000 2,000,000 
100.0
0 

            
összesen  a 0401-0005 
programktivitás: 2,000,000 2,000,000 

100.0
0 

                    

    
0401-
0002       

A környezet elemeinek 
nyomonkövetésse       

      540     
A növény- és állatvilág és a 
táj védelme       

        81 424 Specializált szolgáltatások 1,300,000 659,999 50.77 

        /3 4246 
zajszint – program és 
megfigyelése 200,000 0 0.00 

        /4 4246 
- a talajvíz programa és 
megfigyelése 200,000 199,999 

100.0
0 

        /5 4246 

a föld szennyezettségi 
szintjének kivizsgálási 
programa 300,000 300,000 

100.0
0 

        /6 4246 
- a nem ionos sugárság 
ellenőrzésének programa 200,000 0 0.00 

        /9 4246 
- az elektromágneses 
sugárzás megfigyelése 200,000 0 0.00 

        /10 4246 - A pollenszint mérése 200,000 160,000 80.00 
            összesen az 540-es funkció: 1,300,000 659,999 50.77 

            
összesen  a 0401-0002 
programakitvitás: 1,300,000 659,999 50.77 

                    

    
0401-
0003       Természetvédelem       

      540     
A növény- és állatvilág és a 
táj védelme       

        82 421 Állandó költségek 2,600,000 866,668 33.33 
        /1 4213 - Holt Tisza 2,000,000 866,668 43.33 

        /2 4213 
- A nád karbantartása a 
Beljanska Bara-n 600,000 0 0.00 
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        83 424 Specializált szolgáltatások 4,600,000 0 0.00 

        /3 4249 
- Tölgyfasor rendezése 
Péterrévén 800,000 0 0.00 

        /4 4249 

- Blokok közötti zöld 
területek rendezési 
programja 1,000,000 0 0.00 

        /5 4249 
- A Zöldfás utcai fasor 
rendezésének programja 1,200,000 0 0.00 

        /8 4249 
- Esővizgyűjtő rendszer 
kialakitása 1,600,000 0 0.00 

                    
            összesen az 540-es funkció: 7,200,000 866,668 12.04 

            
összesen a 0401-0003 
programaktivitás: 7,200,000 866,668 12.04 

                    

            
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 
- EGYÉB       

                    

    0701       

7. PROGRAM – A 
KÖZLEKEDÉS 
MEGSZERVEZÉSE       

    
0701-
0004       

Városi és peremvárosi 
utasszállítás       

      451     Közúti közlekedés       

        84 451 

Szubvenciók nem pénzügzi 
közvállalatoknak és 
szervezeteknek 6,000,000 1,993,800 33.23 

          4511 

Folyó szubvenciók nem 
pénzügzi közvállalatoknak 
és szervezeteknek –
nyugdijasok utaztatása 6,000,000 1,993,800 33.23 

            451-es funkció : 6,000,000 1,993,800 33.23 

            
Összesen a 0701-0004 
programaktivitás: 6,000,000 1,993,800 33.23 

                    
                    

    

P16-
07011
8       

A Miloš Crnjanski, a 
Zsilinski Endre, a Csuka 
Zoltán és a Dositej utca 
kereszteződésének 
rekonstrukciója       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
        85 424 Specializált szolgáltatások 10,000,000 9,183,144 91.83 

        /0 4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 10,000,000 9,183,144 91.83 

            451-es funkció : 10,000,000 9,183,144 91.83 
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A P16-070118 
programaktivitás összesen:  10,000,000 9,183,144 91.83 

                    
                    

    

П18-
07012
0       

Telekommuniációs 
szignalizáció kihelyezésére 
a 15 számú B kategóriájú 
állami út és a 102. számú A 
kategóriájú út 
kereszteződésénél       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
        86 424 Specializált szolgáltatások 3,596,000 4,059 0.11 

        /0 4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 3,596,000 4,059 0.11 

            451-es funkció : 3,596,000 4,059 0.11 

            
P18-070120 
programaktivitás összesen:  3,596,000 4,059 0.11 

                    
                    
                    

    

P21-
07012
3       

Az óbecsei Milos Crnjanski 
út rekonstrukcija       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
        87 424 Specializált szolgáltatások 46,660,000 12,419,100 26.62 

        /0 4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 46,660,000 12,419,100 26.62 

            451-es funkció: 46,660,000 12,419,100 26.62 

            
A P21-070123 projektumra 
öszesen: 46,660,000 12,419,100 26.62 

                    

    

P22-
07012
4       

Az óbecsei Újvidéki utca 
rekonstrukciója       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
        88 424 Specializált szolgáltatások 25,000 2,000 8.00 

        /0 4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 25,000 2,000 8.00 

            451-es funkció: 25,000 2,000 8.00 

            
A P22-070124 projektumra 
összesen: 25,000 2,000 8.00 

                    
                    

    

P24-
07012
6       

A gyáripari övezet útjának a 
kidolgozása       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
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        89 424 Specializált szolgáltatások 150,000 5,000 3.33 

        /0 4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 150,000 5,000 3.33 

            451-es funkció: 150,000 5,000 3.33 

            
A P24-070126 projektumra 
összesen: 150,000 5,000 3.33 

                    

    

P25-
07012
7       

A Sever Đurkić iskola 
övezetének közlekedési 
rendezése       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
        90 424 Specializált szolgáltatások 1,694,000 100,000 5.90 

        /1 4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 1,694,000 100,000 5.90 

            451-es funkció: 1,694,000 100,000 5.90 

            
Összesen a P25-070127 
projektum: 1,694,000 100,000 5.90 

                    

    

P26-
07012
8       

Három buszmegálló 
átépítése       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       

        92 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 4,971,000 2,174,400 43.74 

        /1 5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 4,971,000 2,174,400 43.74 

            451-es funkció: 4,971,000 2,174,400 43.74 

            
Összesen a P26-070128 
projektumra:  4,971,000 2,174,400 43.74 

                    

    

P27-
07012
9       

A Csuka Zoltán u. 
rekonstrukciója a Fő utcáig       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
        93 424 Specializált szolgáltatások 1,340,000 0 0.00 

        /0 4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 1,340,000 0 0.00 

        93/2 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 17,100,000 0 0.00 

          5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 17,100,000 0 0.00 

            451-es funkció: 18,440,000 0 0.00 

            
A P27-070129 projektum 
összesen: 18,440,000 0 0.00 
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P30-
07013
2       

A péterrévei Svetozar 
Marković utca kiépítése       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
        95 424 Specializált szolgáltatások 2,050,000 0 0.00 

        /0 4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 2,050,000 0 0.00 

            451-es funkció: 2,050,000 0 0.00 

            
Összesen a P30-070132 
projektumra:  2,050,000 0 0.00 

                    

    

P31-
07013
3       

A péterrévei Duška Dujin 
utca aszfaltozása       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       
        96 424 Specializált szolgáltatások 1,850,000 0 0.00 

        /0 4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 1,850,000 0 0.00 

            451-es funkció: 1,850,000 0 0.00 

            
összesen a P31-070133 
projektumra: 1,850,000 0 0.00 

                    

    

P34-
07013
6       

Az óbecsei Zöldfás utca 
átépítése       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       

        268 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 118,400,000 0 0.00 

        /0 5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 118,400,000 0 0.00 

            451-es funkció: 118,400,000 0 0.00 

            
összesen a P34-070136 
projektumra: 118,400,000 0 0.00 

                    

    

P29-
07013
1       

Törmelék leszórása  az 
aszfalt nélküli utcákaban: 
V. Nazor, J. Tomic, 
Bolmab, S.Panic, 
B.Brancic, u. Péterrévén és 
Kefegyár utca Óbecse       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       

        61/3 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 14,225,000 0 0.00 

        /0 5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 14,225,000 0 0.00 

            451-es funkció: 14,225,000 0 0.00 

            
Összesen a P29-070131 
projektumra:  14,225,000 0 0.00 
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P32-
07013
4       

Új aszfaltrészeg felvitele az 
óbecsei Sever Djurkic, 
P.Sándor, S. Calenic, Május 
1. u.       

      451     KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS       

        62/2 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 6,300,000 0 0.00 

        /0 5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 6,300,000 0 0.00 

            451-es funkció: 6,300,000 0 0.00 

            
összesen a P32-070134 
projektumra: 6,300,000 0 0.00 

                    

            
 Közekedésbiztonsági 
tanács      

    0602       

15 PROGRAM: Az 
önkormányzat általános 
szolgáltatásai       

    
0602-
0001       

A városi községek és 
községi önkormányzatok 
működése       

      360     Közrend és közbiztonság       

            

GYERMEKEK 
OKTATÁSA ÉS 
NEVELÉSE A 
KÖZLEKEDÉSRE       

        97/1 422 Utazási költségek 40,000 0 0.00 

          4224 
A tanulók szállítási költs. 
(iskolai versenyek) 40,000 0 0.00 

        97 423 Szerződéses szolgáltatás 510,000 508,734 99.75 

          4235 

- isklolai versenyek 
megszervezése és 
megrendezése-
szervezőknek 150,000 148,734 99.16 

          4237 

- isklolai versenyek 
megszervezése és 
megrendezése-szendvicsek 10,000 10,000 

100.0
0 

          4237 

- Sikesesen a 
közlekedéseben – sikeresen 
az iskolában nevű akció 350,000 350,000 

100.0
0 

            

GYERMEKEK 
OKTATÁSA ÉS 
NEVELÉSE A 
KÖZLEKEDÉSRE       

        98 423 Szerződéses szolgáltatás 100,000 96,000 96.00 
          4235 - a forgalomban résztvevők 100,000 96,000 96.00 
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oktatása 

            KÜLÖN AKTIVITÁSOK       
        99 423 Szerződéses szolgáltatás 1,050,000 158,227 15.07 

          4233 

-oktatási és továbbképzési 
szolgáltatások-
szemináriumok 50,000 0 0.00 

          4235 
- A tanács működésének 
költségei 500,000 158,227 31.65 

          4235 
A közlekedési jelzések 
projektuma 500,000 0 0.00 

                    
        100 512 Gépek és feszerelések 1,300,000 0 0.00 
          5128 Közbiztonsági felszerelés 1,300,000 0 0.00 
            360-as funkció: 3,000,000 762,961 25.43 

            
összesen a 0602-0001 
programaktivitás: 3,000,000 762,961 25.43 

                    

    2001       

8. PROGRAM 
:ISKOLÁSKOR ELŐTTI 
OKTATÁS       

    

P5-
20010
6       

Javitási munkálatok A 
Labud Pejovic óvoda 
épületeinek részein       

      911     Iskoláskor előtti oktatás       

        101 425 
Folyó javitások és 
karbantartások 1,150,000 0 0.00 

          4251 
Folyó javitás és karbantartás 
- épületek és objektumok 1,150,000 0 0.00 

            911-es funkció: 1,150,000 0 0.00 

            
összesen a P5-200106 
projektumra: 1,150,000 0 0.00 

                    
                    

    

P6-
20010
7       

Ajtók és ablakok cseréje a 
Kolibri óvodában Óbecsén       

      911     Iskokáskor előtti oktatás       

        272 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 2,150,000 0 0.00 

          4251 

Az épület és létesítmények 
folyó javítása és 
karbantartása 2,150,000 0 0.00 

            911-es funkció: 2,150,000 0 0.00 

            
összesen a P6-200107 
projektumra: 2,150,000 0 0.00 

                    
    1201       13 program:       
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MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉ
S 

    

P11-
12011
1       

A péterrévei  Kiszárda 
rekonstrukciójához 
szükséges dokumentumok 
kidolgozása       

      820     Kulturális szolgáltatások       
        102 424 Specializált szolgáltatások 960,000 11,230 1.17 

          4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 960,000 11,230 1.17 

            820-as funkció: 960,000 11,230 1.17 

            
összesen a P11-120111 
projektum: 960,000 11,230 1.17 

                    

    1301       
14-es PROGRAM: SPORT- 
ÉS IFJUSÁGFEJLESZTÉS       

    

P7-
13011
0       

A Partizánban lévő 
sportpálya és lelátó 
rekonstrukciója       

      810     
Rekreációs- és 
sportszolgáltatások       

        103 424 Specializált szolgáltatások 160,000 500 0.31 

          4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 160,000 500 0.31 

        104 511 
Épületek és épitészeti 
objektumok 5,200,000 2,498,274 48.04 

          5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 5,200,000 2,498,274 48.04 

            810-es funkció: 5,360,000 2,498,774 46.62 

            
összesen a P7-130110 
projektumra:  5,360,000 2,498,774 46.62 

                    

    

P9-
13011
2       

Beach volley pálya javitása-
Partizán       

      810     
Rekreációs- és 
sportszolgáltatások       

        105 425 
Folyó javitás és 
karbantartások 4,960,000 2,000 0.04 

          4251 
Folyó javitás és karbantartás 
- épületek és objektumok 4,960,000 2,000 0.04 

            810-es funkció:  4,960,000 2,000 0.04 

            
összesen a P9-130112 
projektumra: 4,960,000 2,000 0.04 

                    

    

P10-
13011
3       

A péterrévei kézilabdapálya 
átir.       
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      810     
Rekreációs- és 
sportszolgáltatások       

        106 425 Folyó javitás és karbantartás 300,000 0 0.00 

          4251 
Folyó javitás és karbantartás 
- épületek és objektumok 300,000 0 0.00 

            810-es funkció:  300,000 0 0.00 

            
összesen a P10-130113 
projektumra: 300,000 0 0.00 

                    
                    
                    

    0602       

15 PROGRAM: A HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLTATÁSAI       

    
0602-
0001       

A helyi önkormányzatok és 
városi községek működése       

      620     KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS       
        107 423 Szerződéses szolgáltatás 1,200,000 677,705 56.48 

        /2 4239 
- NALED tagsági díjak és 
tevékenységek 200,000 177,705 88.85 

        /4 4239 

 - a regionális fejlődés és 
fejlesztési projektumok 
finanszírozása – Bácska 
Ügynökség 1,000,000 500,000 50.00 

        108 424 Specializált szolgáltatások   1,300,000 0 0.00 

        /3 4246 - földmérői szolgáltatások 300,000 0 0.00 
        /4 4249 - lecsapolási térítmény 1,000,000 0 0.00 
            620-as funkció: 2,500,000 677,705 27.11 

            
összesen a  0602-0001 
programaktivitás: 2,500,000 677,705 27.11 

                    
                    
            ALAPFOKÚ OKTATÁS       
                    

    2002       
9 PROGRAM: 
ÁLTALÁNOS OKTATÁS       

    
2002-
0001       

Az általános iskolák 
működése       

      915     Speciális alapfokú oktatás       
            Érdekközi bizottság       
        109 423 Szerződéses szolgáltatás 1,000,000 468,354 46.84 

          4235 
Szakszolgáltatások-
érdekközi bizottság 1,000,000 468,354 46.84 

      912     Alapfokú oktatás       

            
SAMU MIHÁLY Á.I 
ÓBECSE       
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        110 463 

Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 
appropriáció az alábbiakra 
szolgál: 7,977,000 4,039,081 50.63 

        /102   
414 –  Szociális juttatás a 
dolgozóknak 220,000 219,018 99.55 

            

4144- segély a 
foglalkoztatott vagy közeli 
hozzátartozó 
gyógykezelésére 220,000 219,018 99.55 

        /103   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,350,000 478,951 35.48 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,350,000 478,951 35.48 

        /104   

416 – Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 560,000 315,085 56.27 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 560,000 315,085 56.27 

        /105   421 – Állandó költségek 3,875,000 2,106,809 54.37 

            

4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 100,000 60,000 60.00 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 2,800,000 1,629,033 58.18 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 360,000 148,782 41.33 

            
4214- Kommunikációs 
szolgáltatások 115,000 52,374 45.54 

            4215- Biztosítási költségek 500,000 216,621 43.32 
        /106   422 – Utiköltségek 150,000 0 0.00 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 50,000 0 0.00 

            4224-A diákok útiköltségei 100,000 0 0.00 

        /107   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 565,000 261,925 46.36 

            
4232- Számitógépes 
szolgáltatások 35,000 18,000 51.43 

            

4233- A dolgozók 
edukációjának és 
képzésének költségei 200,000 181,300 90.65 

            4235- Szakszolgáltatások 150,000 45,600 30.40 
            4237- Reprezentáció 100,000 17,025 17.03 

            
4239- Más általános 
szolgáltatások 80,000 0 0.00 

        /108   
424 – Specializált 
szolgáltatások 15,000 2,000 13.33 
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4243-Egyészségügyi 
szolgáltatások 15,000 2,000 13.33 

        /109   
425 – Folyó javítás és 
karbantartás 250,000 46,110 18.44 

            

4251- Épületek és 
objektumok folyó 
karbantartása 100,000 21,390 21.39 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 150,000 24,720 16.48 

        /110   426 – Anyag 800,000 430,017 53.75 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 240,000 69,295 28.87 

            

4263- A foglakoztatottak 
képzéséhez szükséges 
anyag 140,000 82,997 59.28 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szükséges anyag 150,000 76,357 50.90 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 100,000 95,685 95.68 

            
4269- Különleges 
rendeltetésű anyag 170,000 105,684 62.17 

        /111   
482 – Adók, kötelező 
illetékek és büntetések 10,000 0 0.00 

            4822- Kötelező illetékek 10,000 0 0.00 

        /115   
512 – Gépek és 
felszerelések 182,000 179,166 98.44 

            
5122- Adminisztrativ 
felszerelés 50,000 50,000 

100.0
0 

            

5126- Az oktatáshoz, 
kultúrához és sporthoz 
szükséges felszerelés 132,000 129,166 97.85 

            Testvériség Á.I. Óbecse       

        110 463 

Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 
appropriáció az alábbiakra 
szolgál: 6,757,000 2,923,072 43.26 

        /202   
414 – Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 200,000 67,145 33.57 

            
4143- segély a 
foglalkoztatott halála esetén 80,000 67,145 83.93 

            

4144- a dolgozó vagy 
családtagjának gyógyászati 
kezelésére való támogatás 120,000 0 0.00 

        /203   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 2,000,000 904,968 45.25 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 2,000,000 904,968 45.25 

        /204   416 – Jutalmak a 50,000 36,686 73.37 
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dolgozóknak és más 
különkiadások 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 50,000 36,686 73.37 

        /205   421 – Állandó költségek 2,550,000 1,279,337 50.17 

            

4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 100,000 40,000 40.00 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 1,600,000 942,741 58.92 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 200,000 70,326 35.16 

            
4214- Kommuikációs 
szolgáltatások 150,000 70,188 46.79 

            4215- Biztosítási költségek 500,000 156,082 31.22 
        /206   422 – Utiköltségek 25,000 6,900 27.60 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 25,000 6,900 27.60 

        /207   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 1,000,000 252,168 25.22 

            
4232- Számitógépes 
szolgáltatások 100,000 0 0.00 

            

4233- A dolgozók 
oktatásának és képzésének 
költségei 120,000 10,000 8.33 

            4235- Szakszolgáltatások 100,000 0 0.00 

            
4236- Háztartási és 
vengéglátási szolgátatások 600,000 242,168 40.36 

            4237- Reprezentáció 60,000 0 0.00 

            
4239- Más általános 
szolgáltatások 20,000 0 0.00 

        /208   
424 – Specializált 
szolgáltatások 170,000 51,600 30.35 

            
4243-Egészségügyi 
szolgáltatások 20,000 6,000 30.00 

            
4249- Specializált 
szolgáltatások 150,000 45,600 30.40 

        /209   
425 – Folyó javítások és 
karbantartás 220,000 158,947 72.25 

            

4251- Épületek és 
objektumok folyó 
karbantartása 150,000 123,337 82.22 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 70,000 35,610 50.87 

        /210   426 – Anyag 490,000 165,320 33.74 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 100,000 63,696 63.70 
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4263- A foglakoztatottak 
képzéséhez és fejlődéséhez 
szükséges anyag 50,000 15,705 31.41 

            
4264- Кözlekedéshez 
szükséges anyag 40,000 20,000 50.00 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szükséges anyag 150,000 11,814 7.88 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 120,000 42,907 35.76 

            
4269- Különleges 
rendeltetésű anyag 30,000 11,198 37.33 

        /211   
482 – Adók, kötelező 
illetékek és büntetések 2,000 0 0.00 

            4821-Egyéb adók 2,000 0 0.00 

        /215   
512 – Gépek és 
felszerelések 50,000 0 0.00 

            
5126- Okatási-, művelődési- 
és sportfelszerelés 50,000 0 0.00 

            Sever Đurkić  Á.I. Óbecse       

        110 463 

Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 
appropriáció az alábbiakra 
szolgál: 16,970,000 9,846,599 58.02 

        /302   
414 – Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 100,000 0 0.00 

            

4144- a dolgozó vagy 
családtagjának gyógyászati 
kezelésére való támogatás 100,000 0 0.00 

        /303   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,100,000 546,861 49.71 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,100,000 546,861 49.71 

        /304   

416 – Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások и 200,000 189,955 94.98 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 200,000 189,955 94.98 

        /305   421 – Állandó költségek 13,370,000 7,769,772 58.11 

            

4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 120,000 90,000 75.00 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 12,000,000 7,121,935 59.35 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 600,000 263,080 43.85 

            
4214- Kommuikációs 
szolgáltatások 150,000 41,279 27.52 
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            4215- Biztosítási költségek 500,000 253,477 50.70 
        /306   422 – Utiköltségek 20,000 18,417 92.08 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 20,000 18,417 92.08 

        /307   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 480,000 234,600 48.88 

            
4231- Adminisztratív 
szolgáltatás 50,000 960 1.92 

            
4232- Számitógépes 
szolgáltatások 50,000 28,990 57.98 

            

4233- A dolgozók 
oktatásának és képzésének 
költségei 200,000 115,900 57.95 

            4235- Szakszolgáltatások 50,000 0 0.00 
            4237- Reprezentáció 100,000 67,150 67.15 

            
4239- Más általános 
szolgáltatások 30,000 21,600 72.00 

        /308   
424 – Specializált 
szolgáltatások 180,000 85,474 47.49 

            
4249- Más specializált 
szolgáltatások 180,000 85,474 47.49 

        /309   
425 – Folyó javítások és 
karbantartás 200,000 121,345 60.67 

            

4251- Épületek és 
objektumok folyó 
karbantartása 50,000 12,950 25.90 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 150,000 108,395 72.26 

        /310   426 – Anyag 720,000 517,817 71.92 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 200,000 142,963 71.48 

            
4264- Кözlekedéshez 
szükséges anyag 25,000 0 0.00 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szükséges anyag 150,000 58,326 38.88 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 220,000 192,105 87.32 

            
4269- Különleges 
rendeltetésű anyag 125,000 124,423 99.54 

        /315   
512 – Gépek és 
felszerelések 600,000 362,360 60.39 

            
5122- Adminisztrativ 
felszerelés 600,000 362,360 60.39 

            
ZDRAVKO GLOŽANSKI  
Á.I. ÓBECSE       

        110 463 
Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 17,624,000 11,449,665 64.97 
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appropriáció az alábbiakra 
szolgál: 

        /402   
414 – Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 350,000 296,636 84.75 

            
4144- segítség a 
gyógykezelésben 350,000 296,636 84.75 

        /403   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 3,200,000 1,422,600 44.46 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 3,200,000 1,422,600 44.46 

        /404   

416 – Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 250,000 77,677 31.07 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 250,000 77,677 31.07 

        /405   421 – Állandó költségek 7,541,000 6,014,438 79.76 

            

4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 150,000 100,000 66.67 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 6,150,000 5,375,742 87.41 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 520,000 194,264 37.36 

            
4214- Kommuikációs 
szolgáltatások 121,000 40,919 33.82 

            4215- Biztosítási költségek 600,000 303,513 50.59 
        /406   422 – Útiköltségek 1,280,000 587,574 45.90 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 80,000 37,574 46.97 

            4224- Tanulók utiköltségei 1,200,000 550,000 45.83 

        /407   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 990,000 692,433 69.94 

            
4232- Számitógépes 
szolgáltatások 110,000 76,818 69.83 

            

4233- A dolgozók 
edukációjának és 
képzésének költségei 200,000 140,600 70.30 

            4235- Szakszolgáltatások 500,000 407,000 81.40 
            4237- Reprezentáció 180,000 68,016 37.79 

        /408   
424 – Specializált 
szolgáltatások 170,000 58,200 34.24 

            
4249- Más specializált 
szolgáltatások 170,000 58,200 34.24 

        /409   
425 – Folyó javítások és 
karbantartás 1,548,000 1,086,068 70.16 

            
4251- Épületek és 
objektumok folyó 948,000 912,302 96.23 
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karbantartása 

            
4252- Folyó javítás és 
karbantartás 600,000 173,766 28.96 

        /410   426 – Anyag 2,065,000 1,012,574 49.04 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 450,000 108,759 24.17 

            

4263- A foglakoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szükséges anyag 25,000 24,977 99.91 

            
4264- Кözlekedéshez 
szükséges anyag 600,000 550,000 91.67 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szükséges anyag 550,000 157,138 28.57 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 240,000 121,785 50.74 

            
4269- Háztartási és 
vendéglátási anyag 200,000 49,916 24.96 

        /411   
482 – Adók, kötelező 
illetékek és büntetések 30,000 1,744 5.81 

            4821- Más adók 15,000 774 5.16 
            4822- Kötelező illetékek 15,000 970 6.47 

        /415   
512 – Gépek és 
felszerelések 200,000 199,720 99.86 

            
5122- Adminisztrativ 
felszerelés 200,000 199,720 99.86 

            
PETŐFI SÁNDOR Á.I. 
ÓBECSE       

        110 463 

Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 
appropriáció az alábbiakra 
szolgál: 8,901,000 4,475,686 50.28 

        /502   
414 – Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 150,000 0 0.00 

            

4144- segély a 
foglalkoztatott 
gyógykezelésekor 150,000 0 0.00 

        /503   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 2,500,000 1,077,694 43.11 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 2,500,000 1,077,694 43.11 

        /504   

416 – Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 300,000 24,471 8.16 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 300,000 24,471 8.16 

        /505   421 – Állandó költségek 4,530,000 2,771,462 61.18 
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4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 90,000 30,000 33.33 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 3,340,000 2,283,960 68.38 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 550,000 241,912 43.98 

            
4214- Kommuikációs 
szolgáltatások 150,000 49,526 33.02 

            4215- Biztosítási költségek 400,000 166,064 41.52 
        /506   422 – Útiköltségek 95,000 69,000 72.63 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 45,000 25,000 55.56 

            4224- Tanulók utiköltségei 50,000 44,000 88.00 

        /507   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 333,000 150,376 45.16 

            
4232- Számitógépes 
szolgáltatások 50,000 33,000 66.00 

            

4233- A dolgozók 
oktatásának és képzésének 
költségei 100,000 43,400 43.40 

            
4234- Információs 
szolgátatások 30,000 27,660 92.20 

            4235- Szakszolgáltatások 40,000 0 0.00 

            4236- Szakszolgáltatások 10,000 10,000 
100.0
0 

            4237- Reprezentáció 100,000 36,316 36.32 

            
4239- Más általános 
szolgáltatások 3,000 0 0.00 

        /508   
424 – Specializált 
szolgáltatások 170,000 76,665 45.10 

            
4243- Egészségügyi 
szolgáltatások 20,000 4,000 20.00 

            
4249- Más specializált 
szolgáltatások 150,000 72,665 48.44 

        /509   
425 -Folyó javítások és 
karbantartás 340,000 106,885 31.44 

            

4251- Épületek és 
objektumok folyó 
karbantartása 250,000 62,418 24.97 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 90,000 44,467 49.41 

        /510   426 – Anyag 383,000 199,133 51.99 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 150,000 75,175 50.12 

            

4263- A foglakoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szükséges anyag 33,000 2,500 7.58 
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4264- Кözlekedéshez 
szükséges anyag 15,000 15,000 

100.0
0 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szüksége anyag 70,000 21,948 31.35 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 80,000 60,176 75.22 

            
4269- Különleges 
rendeltetésű anyag 35,000 24,335 69.53 

        /515   
512 – Gépek és 
felszerelések 100,000 0 0.00 

            
5122- Adminisztrációs 
felszerelés 100,000 0 0.00 

            
SVETOZAR MARKOVIĆ 
Á.I. BÁCSFÖLDVÁR       

        110 463 

Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 
appropriáció az alábbiakra 
szolgál: 7,128,000 3,722,069 52.22 

        /602   
414 – Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 250,000 95,012 38.00 

            

4144- Segély a 
foglalkoztatott 
gyógykezelásekor 250,000 95,012 38.00 

        /603   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,600,000 947,274 59.20 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,600,000 947,274 59.20 

        /604   

416 – Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 700,000 156,430 22.35 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 700,000 156,430 22.35 

        /605   421 – Állandó költségek 2,668,000 1,507,841 56.52 

            

4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 98,000 60,000 61.22 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 1,700,000 1,118,870 65.82 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 250,000 117,369 46.95 

            
4214- Kommuikációs 
szolgáltatások 120,000 58,431 48.69 

            4215- Biztosítási költségek 500,000 153,171 30.63 
        /606   422 – Útiköltségek 60,000 22,646 37.74 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 40,000 19,046 47.62 

            4224-A diákok utiköltségei- 20,000 3,600 18.00 
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versenyek 

        /607   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 270,000 106,406 39.41 

            
4232- Számitógépes 
szolgáltatások 50,000 18,000 36.00 

            

4233- A dolgozók 
oktatásának és képzésének 
költségei 80,000 69,056 86.32 

            
4234- Információs 
szolgátatások 30,000 0 0.00 

            4237- Reprezentáció 80,000 14,350 17.94 

            
4239- Más általános 
szolgáltatások 30,000 5,000 16.67 

        /608   
424 – Specializált 
szolgáltatások 220,000 47,600 21.64 

            
4243-Egészségügyi 
szolgáltatások 20,000 2,000 10.00 

            
4249- Más specializált 
szolgáltatások 200,000 45,600 22.80 

        /609   
425 – Folyó javítások és 
karbantartás 850,000 660,885 77.75 

            

4251- Épületek és 
objektumok folyó 
karbantartása 700,000 547,082 78.15 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 150,000 113,803 75.87 

        /610   426 – Anyag 360,000 177,976 49.44 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 90,000 62,894 69.88 

            

4263- A 
foglakoztatottakoktatásához 
és képzéséhez szükséges 
anyag 50,000 38,600 77.20 

            
4264- Кözlekedéshez 
szükséges anyag 20,000 1,499 7.50 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szüksége anyag 50,000 32,386 64.77 

            

4268- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szüksége anyag 140,000 42,597 30.43 

            
4269- Különleges 
rendeltetésű anyag 10,000 0 0.00 

        /611   
482 – Adók, kötelező 
illetékek és büntetések 10,000 0 0.00 

            4822- Kötelező illetékek 10,000 0 0.00 

        /615   
512 – Gépek és 
felszerelések 140,000 0 0.00 

            5122- Adminisztratív 50,000 0 0.00 
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felszerelés 

            
5126- Okatási, művelődési 
és sportfelszerelés 90,000 0 0.00 

            
SAMU MIHÁLY Á.I. 
PÉTERRÉVE       

        110 463 

Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 
appropriáció az alábbiakra 
szolgál: 7,144,000 3,372,234 47.20 

        /702   
414 – Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 130,000 73,373 56.44 

            

4144- segély a 
foglalkoztatott 
gyógykezelésére 130,000 73,373 56.44 

        /703   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,260,000 768,622 61.00 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,260,000 768,622 61.00 

        /704   

416 – Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 300,000 153,268 51.09 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 300,000 153,268 51.09 

        /705   421 – Állandó költségek 3,110,000 1,772,521 56.99 

            

4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 150,000 50,000 33.33 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 2,000,000 1,281,165 64.06 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 330,000 151,299 45.85 

            
4214- Kommuikációs 
szolgáltatások 130,000 60,629 46.64 

            4215- Biztosítási költségek 500,000 229,428 45.89 
        /706   422 – Utiköltségek 25,000 0 0.00 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 25,000 0 0.00 

        /707   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 428,000 232,686 54.37 

            
4231- Adminisztratív 
szolgáltatás 3,000 0 0.00 

            
4232- Számitógépes 
szolgáltatások 50,000 49,756 99.51 

            

4233- A dolgozók 
oktatásának és képzésének 
költségei 150,000 105,100 70.07 

            
4234- Információs 
szolgátatások 40,000 15,050 37.63 
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            4235- Szakszolgáltatások 135,000 45,600 33.78 
            4237- Reprezentáció 50,000 17,180 34.36 

        /709   
425 – Folyó javítások és 
karbantartás 650,000 79,432 12.22 

            

4251- Épületek és 
objektumok folyó 
karbantartása 500,000 24,335 4.87 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 150,000 55,097 36.73 

        /710   426 – Anyag 484,000 196,092 40.51 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 150,000 35,327 23.55 

            

4263- A foglakoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szükséges anyag 24,000 23,200 96.67 

            
4264- Кözlekedéshez 
szükséges anyag 80,000 60,000 75.00 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szüksége anyag 150,000 59,533 39.69 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 80,000 18,032 22.54 

        /711   
482 – Adók, kötelező 
illetékek és büntetések 7,000 0 0.00 

            4821- Más adók 4,000 0 0.00 
            4822- Kötelező illetékek 3,000 0 0.00 

        /714   
511 – Épületek és építészeti 
objektumok 600,000 0 0.00 

            5114-Projekttervezés 600,000 0 0.00 
        /715   512 – Gépek és felszerelés 150,000 96,240 64.16 

            
5122- Adminisztratív 
felszerlelés 50,000 47,280 94.56 

            

5126- Felszerelés az 
oktatásra, kultúrára és 
sportra 100,000 48,960 48.96 

            
PETAR KONJOVIĆ 
ZENEISKOLA ÓBECSE       

        110 463 

Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 
appropriáció az alábbiakra 
szolgál: 7,005,000 2,539,577 36.25 

        /802   
414 – Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 150,000 0 0.00 

            

4144- Segély a 
foglalkoztatott 
gyógykezelésére 150,000 0 0.00 

        /803   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 2,600,000 984,332 37.86 
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4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 2,600,000 984,332 37.86 

        /804   

416 – Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 350,000 0 0.00 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 350,000 0 0.00 

        /805   421 – Állandó költségek 1,900,000 1,006,042 52.95 

            

4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 50,000 20,000 40.00 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 1,220,000 700,080 57.38 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 140,000 48,860 34.90 

            
4214- Kommuikációs 
szolgáltatások 130,000 30,196 23.23 

            4215- Biztosítási költségek 360,000 206,906 57.47 
        /806   422 – Útiköltségek 13,000 0 0.00 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 13,000 0 0.00 

        /807   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 912,000 307,826 33.75 

            
4232- Számitógépes 
szolgáltatások 30,000 25,080 83.60 

            

4233- A dolgozók 
oktatásának és képzésének 
költségei 150,000 35,900 23.93 

            
4234- Információs 
szolgátatások 400,000 148,906 37.23 

            4235- Szakszolgáltatások 144,000 45,600 31.67 
            4237- Reprezentáció 180,000 50,660 28.14 

            
4239-Egyéb általános 
szolgáltatások 8,000 1,680 21.00 

        /809   
425 – Folyó javítások és 
karbantartás 300,000 27,379 9.13 

            

4251- Épületek és 
objektumok folyó 
karbantartása 150,000 5,656 3.77 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 150,000 21,723 14.48 

        /810   426 – Anyag 360,000 164,009 45.56 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 90,000 34,682 38.54 

            

4263- A foglakoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szükséges anyag 70,000 12,970 18.53 
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4264- Кözlekedéshez 
szükséges anyag 20,000 20,000 

100.0
0 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szüksége anyag 50,000 2,850 5.70 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 90,000 83,949 93.28 

            
4269- Háztartási és 
vendéglátási anyag 40,000 9,558 23.90 

        /814   
511 – Épületek és építési 
objektumok 200,000 0 0.00 

            5114-Projekttervezés 200,000 0 0.00 

        /815   
512 – Gépek és 
felszerelések 220,000 49,989 22.72 

            
5122- Adminisztratív 
felszerelés 50,000 49,989 99.98 

            
5126- Okatási-, művelődési- 
és sportfelszerelés 170,000 0 0.00 

            

MÁS ÁLTALÁNOS 
OKTATÁSI 
TÉRíTMÉNYEK       

        111 472 

TANULÓK 
UTAZTATÁSA – szociális 
védelmi térítmények a 
költségvetésből 8,000,000 4,759,558 59.49 

          4727 

Szociális védelmi 
térítmények a 
költségvetésből oktatásra, 
művelődésre és sportra 8,000,000 4,759,558 59.49 

        112 472 

Szociális védelmi 
térítmények a 
költségvetésből oktatásra, 
művelődésre és sportra 1,070,000 401,000 37.48 

          4727 

Térítmények a 
költségvetésből oktatásra, 
művelődésre és sportra 1,070,000 401,000 37.48 

        113 472 

Szociális védelmi 
térítmények a 
költségvetésből 636,000 0 0.00 

          4727 

Térítmények a 
költségvetésből oktatásra, 
művelődésre és sportra 636,000 0 0.00 

        /1   - a generáció diákjai 316,000 0 0.00 
        /2   - iskolakezdők 100,000 0 0.00 
        /3   - Vuk-dijasok 220,000 0 0.00 
            912. funkció: 89,212,000 47,528,542 53.28 
            915. funkció: 1,000,000 468,354 46.84 
            2002-0001 90,212,000 47,996,896 53.20 



Страна 153.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
153. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

programaktivitásra 
összesen: 

                    
                    
            KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS       

    2003       
PROGRAM 10:  
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS       

    
2003-
0001       

A középiskolák 
működtetése       

      920     Középfokú oktatás       
            GIMNÁZIUM       

        114 463 

Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 
appropriáció az alábbiakra 
szolgál 9,343,000 5,920,579 63.37 

        /102   
414 – Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 270,000 152,687 56.55 

            

4144- Segély a 
foglalkoztatott 
gyógykezelésekor 270,000 152,687 56.55 

        /103   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 920,000 338,248 36.77 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 920,000 338,248 36.77 

        /104   

416 – Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 430,000 0 0.00 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 430,000 0 0.00 

        /105   421 – Állandó költségek 5,500,000 4,608,754 83.80 

            

4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 80,000 80,000 

100.0
0 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 4,500,000 4,133,478 91.86 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 285,000 104,198 36.56 

            
4214- Kommuikációs 
szolgáltatások 135,000 35,982 26.65 

            4215- Biztosítási költségek 500,000 255,096 51.02 
        /106   422 – Utiköltségek 130,000 48,662 37.43 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 50,000 48,662 97.32 

            4224-A tanulók utiköltségei 80,000 0 0.00 

        /107   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 910,000 330,526 36.32 

            4232- Számitógépes 100,000 54,000 54.00 
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szolgáltatások 

            

4233- A dolgozók 
edukációjának és 
képzésének költségei 70,000 33,500 47.86 

            
4234- Információs 
szolgátatások 100,000 12,600 12.60 

            4235- Szakszolgáltatások 450,000 166,519 37.00 
            4237- Reprezentáció 130,000 63,907 49.16 

            
4239- Más általános 
szolgáltatások 60,000 0 0.00 

        /109   
425 – Folyó javítások és 
karbantartás 360,000 137,042 38.07 

            

4251- Épületek és 
objektumok folyó 
karbantartása 220,000 9,636 4.38 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 140,000 127,406 91.00 

        /110   426 – Anyag 450,000 252,660 56.15 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 90,000 28,914 32.13 

            

4263- A foglakoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szükséges anyag 120,000 11,195 9.33 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szükséges anyag 130,000 111,522 85.79 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 60,000 54,939 91.56 

            
4269- Különleges 
rendeltetésű anyag 50,000 46,091 92.18 

        /114   
511 – Épületek és építési 
objektumok 238,000 0 0.00 

            

5113-Épületek és 
objektumok kapitális 
karbantartása 238,000 0 0.00 

        /115   
512 – Gépek és 
felszerelések 100,000 52,000 52.00 

            
5126- Okatási, művelődési- 
és sportfelszerelés 100,000 52,000 52.00 

        /117   515 – Nem anyagi vagyon 35,000 0 0.00 
            5151- Nem anyagi vagyon 35,000 0 0.00 
            MŰSZAKI ISKOLA       

        114 463 

Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 
appropriáció az alábbiakra 
szolgál: 11,910,000 6,169,244 51.80 

        /202   
414 – Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 480,000 298,830 62.26 
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4144- Segítség a 
foglalkoztatott 
gyógykezelésére 480,000 298,830 62.26 

        /203   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 2,500,000 1,103,257 44.13 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 2,500,000 1,103,257 44.13 

        /204   

416 – Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 480,000 417,392 86.96 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 480,000 417,392 86.96 

        /205   421 – Állandó költségek 4,340,000 2,667,262 61.46 

            

4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 110,000 60,000 54.55 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 3,100,000 2,183,918 70.45 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 370,000 143,567 38.80 

            
4214- Kommunikációs 
szolgáltatások 160,000 61,334 38.33 

            4215- Biztosítási költségek 600,000 218,444 36.41 
        /206   422 – Útiköltségek 150,000 89,099 59.40 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 150,000 89,099 59.40 

        /207   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 590,000 172,311 29.21 

            
4232- Számitógépes 
szolgáltatások 30,000 3,000 10.00 

            

4233- A dolgozók 
edukációjának és 
képzésének költségei 200,000 83,500 41.75 

            
4234- Információs 
szolgátatások 100,000 42,827 42.83 

            4235-Szakszolgáltatások 100,000 7,500 7.50 
            4237- Reprezentáció 90,000 26,755 29.73 

            
4239- Más, általános 
szolgáltatások 70,000 8,730 12.47 

        /208   
424 – Specializált 
szolgáltatások 480,000 183,460 38.22 

            
4249- Más specializált 
szolgáltatások 480,000 183,460 38.22 

        /209   
425 – Folyó javítások és 
karbantartás 1,300,000 710,481 54.65 

            

4251- Épületek és 
objektumok folyó 
karbantartása 900,000 590,510 65.61 
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4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 400,000 119,971 29.99 

        /210   426 – Anyag 780,000 446,567 57.25 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 150,000 104,019 69.35 

            
4263- Adminisztrációs 
anyag 100,000 63,235 63.24 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szüksége anyag 300,000 160,096 53.37 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 90,000 78,320 87.02 

            
4269- Különleges 
rendeltetésű anyag 140,000 40,898 29.21 

        /211   
482 – Adók, kötelező 
illetékek és büntetések 10,000 1,860 18.60 

            4822- Kötelező illetékek 10,000 1,860 18.60 

        /214   
511 – Épületek és építési 
objektumok 500,000 0 0.00 

            5114-Projekttervezet 500,000 0 0.00 

        /215   
512 – Gépek és 
felszerelések 300,000 78,724 26.24 

            
5126- Okatási-, művelődési- 
és sportfelszerelés 300,000 78,724 26.24 

            
KÖZGAZDASÁGI 
ISKOLA       

        114 463 

Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Ez az 
appropriáció az alábbiakra 
szolgál: 13,062,000 5,306,175 40.62 

        /302   
414 – Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 140,000 0 0.00 

            

4144- Segély a 
foglalkoztatott 
gyógykezelésére 140,000 0 0.00 

        /303   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,800,000 933,970 51.89 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,800,000 933,970 51.89 

        /304   

416 – Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 540,000 80,887 14.98 

            

4161- Jutalmak a 
dolgozóknak és más 
különkiadások 540,000 80,887 14.98 

        /305   421 – Állandó költségek 4,650,000 3,060,752 65.82 

            

4211- A fizetési forgalom 
és a banki szolgáltatások 
költségei 120,000 50,000 41.67 
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4212- Energetikai 
szolgáltatások 3,300,000 2,464,215 74.67 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 480,000 230,709 48.06 

            
4214- Kommuikációs 
szolgáltatások 200,000 75,310 37.66 

            4215- Biztosítási költségek 550,000 240,517 43.73 
        /306   422 – Utiköltségek 120,000 60,600 50.50 

            
4221- Belföldi hivatali 
utiköltségek 60,000 57,750 96.25 

            4224- Tanulók utiköltségei 60,000 2,850 4.75 

        /307   
423 – Szerződéses 
szolgáltatások 860,000 292,367 34.00 

            
4232- Számitógépes 
szolgáltatások 100,000 36,000 36.00 

            

4233- A dolgozók 
oktatásának és képzésének 
költségei 120,000 34,260 28.55 

            
4234- Információs 
szolgátatások 150,000 34,724 23.15 

            4235- Szakszolgáltatások 210,000 64,800 30.86 
            4237- Reprezentáció 250,000 97,530 39.01 

            
4239- Más általános 
szolgáltatások 30,000 25,053 83.51 

        /308   
424 – Specializált 
szolgáltatások 30,000 8,000 26.67 

            
4243-Egészségügyi 
szolgáltatások 30,000 8,000 26.67 

        /309   
425 – Folyó javítások és 
karbantartás 150,000 83,760 55.84 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 150,000 83,760 55.84 

        /310   426 – Anyag 1,190,000 703,840 59.15 

            
4261- Adminisztrációs 
anyag 400,000 171,709 42.93 

            

4263- A foglakoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szükséges anyag 120,000 23,510 19.59 

            

4266- Oktatásra, 
művelődésre és sportra 
szükséges anyag 120,000 41,185 34.32 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 450,000 447,250 99.39 

            
4269- Különleges 
rendeltetésű anyag 100,000 20,187 20.19 

        /314   
511 – Épületek és építészeti 
objektumok 3,500,000 0 0.00 

            5113-Épületek és 3,500,000 0 0.00 
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objektumok kapitális 
karbantartása 

        /315   
512 – Gépek és 
felszerelések 82,000 82,000 

100.0
0 

            
5122- Adminisztratív 
felszerelés 82,000 82,000 

100.0
0 

        115 472 DIÁKOK UTAZTATÁSA 7,013,000 0 0.00 

        /1 4727 

Térítmények a 
költségvetésből oktatásra, 
művelődésre és sportra - 
középiskolások 5,575,000 0 0.00 

        /2 4727 

Térítmények a 
költségvetésből oktatásra, 
művelődésre és sportra - 
egyetemisták 1,438,000 0 0.00 

                    
        116 472 ISKOLAI VERSENYEK       650,000 507,820 78.13 

          4727 

Térítmények a 
költségvetésből oktatásra, 
művelődésre és sportra 650,000 507,820 78.13 

                    
            920-as funkció: 41,978,000 17,903,817 42.65 

            
2003-0001 programaktivitás 
összesen: 41,978,000 17,903,817 42.65 

                    
            SZOCIÁLIS VÉDELEM       

    0901       

PROGRAM 11: 
SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELEM       

    
0901-
0006       

Támogatás a gyerekeknek 
és gyerekes családoknak       

      090     
Más helyen nem minősített 
szociális védelem       

        117 472 

Szociális védelmi 
térítmények a 
költségvetésből 6,560,000 5,152,000 78.54 

          4727 
Oktatási  térítmények a 
költségvetésből 6,560,000 5,152,000 78.54 

            - ösztöndíjak 6,560,000 5,152,000 78.54 
            090-es funkció: 6,560,000 5,152,000 78.54 

            
0901-0006 programaktivitás 
összesen: 6,560,000 5,152,000 78.54 

                    
                    
            SZOCIÁLIS KÖZPONT       

    0901       

PROGRAM 11: 
SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELEM       
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0901-
0001       

Egyszeri segélyek és más 
formájú segélyek       

      090     
Más helyen nem minősített 
szociális védelem       

        118 463 
Más hatalmi szintek 
átutalásai 14,868,000 6,800,813 45.74 

          4631 
Más hatalmi szintek folyó 
átutalásai 14,868,000 6,800,813 45.74 

            

ezt az appropriációt a 
következőkre használják 
fel:       

            
411- Keresetek, pótlékok és 
térítmények a dolgozóknak 1,538,000 741,265 48.20 

            

4111- Keresetek, pótlékok 
és térítmények a 
dolgozóknak 1,538,000 741,265 48.20 

            
412- Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 265,000 127,127 47.97 

            
4121- Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 185,000 88,952 48.08 

            
4122- Betegbiztosítási 
járulék 80,000 38,175 47.72 

            
4123- Munkanélküliség 
biztosítási  járulék 0 0 0.00 

            422-Utiköltségek 200,000 45,933 22.97 

            
4221-Belföldi hivatali 
utiköltségek 200,000 45,933 22.97 

            
423-Szerződéses 
szolgáltatások 1,950,000 816,720 41.88 

            
4232- Számítógépes 
szolgáltatások 180,000 0 0.00 

            

4233- A foglakoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szükséges szolgáltatás 100,000 16,500 16.50 

            
4234-Tájékoztatási 
szolgáltatások 20,000 0 0.00 

            4235- Szakszolgáltatások 1,600,000 793,894 49.62 
            4237- Reprezentáció 30,000 3,925 13.08 

            
4239- Más általános 
szolgáltatás 20,000 2,400 12.00 

            
425- Folyó javítások és 
karbantartás 360,000 44,438 12.34 

            

4251- Épületek és 
objektumok folyó 
karbantartása 200,000 0 0.00 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 160,000 44,438 27.77 

            426- Anyag 490,000 154,599 31.55 
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4261- Adminisztrációs 
anyag 190,000 44,546 23.45 

            

4263- A foglalkoztatottak 
oktatására és képzésére 
szánt anyag 100,000 90,053 90.05 

            

4264- A foglalkoztatottak 
oktatására és képzésére 
szánt anyag 180,000 20,000 11.11 

            
4268- Háztartási és 
vendéglátási anyag 20,000 0 0.00 

            465- Törvényes donáció 143,000 65,667 45.92 

            
4651- Más dotációk és 
átutalások 143,000 65,667 45.92 

            472- Egyszeri segély 8,000,000 3,500,000 43.75 

            
4729- Többi térítés a 
költségvetésből 8,000,000 3,500,000 43.75 

            
472- Térítés haláleset és 
temetés esetén 1,910,000 1,300,000 68.06 

            

4726- Térítés a 
költségvetésből halálozás 
esetén 1,910,000 1,300,000 68.06 

            
482- Adók, kötelező 
illetékek és büntetések 12,000 5,064 42.20 

            4821-Egyéb adók 12,000 5,064 42.20 
                    

        119 463 
Átutalások más hatalmi 
szinteknek 6,000,000 2,023,000 33.72 

          4631 

4727-Térítmény a 
költségvetésből oktatásra, 
kultúrára, tudományra és 
sportra 6,000,000 2,023,000 33.72 

        /1   
-térítmény a tanulók 
kísérőinak 500,000 156,000 31.20 

        /2   -hónaposjegyek 5,500,000 1,867,000 33.95 
            090-es funkció: 20,868,000 8,823,813 42.28 

            
összesen a 0901-0001 
programaktivitásra: 20,868,000 8,823,813 42.28 

                    
            NAPKÖZI       

    
0901-
0003       

Napi szolgáltatás a 
napköziben       

      090     
Más helyen nem minősített 
szociális védelem       

        120 463 
Átutalások más hatalmi 
szinteknek 2,848,000 824,723 28.96 

          4631 
Folyó tutalások más hatalmi 
szinteknek 2,848,000 824,723 28.96 

            Ezt az appropriációt a       
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következőkre használják 
fel: 

            
423- Szerződéses 
szolgáltatások 2,563,000 824,723 32.18 

            
424 – Specializált 
szolgáltatás 10,000 0 0.00 

            
425- Folyó javitások és 
karbantartás 20,000 0 0.00 

            426- Anyag 175,000 0 0.00 
            472- Egyszeri segély 80,000 0 0.00 
            090-es funkció: 2,848,000 824,723 28.96 

            
összesen a 0901-0003 
programaktivitásra: 2,848,000 824,723 28.96 

                    
            TANÁCSADÓI IRODA       

    
0901-
0004       

Tanácsadó-terápiás szociális 
oktatási szolgáltatás       

      090     
Más helyen nem minősített 
szociális védelem       

        121 463 
Átutalások más hatalmi 
szinteknek 1,047,000 858,490 82.00 

          4631 
Folyó tutalások más hatalmi 
szinteknek 1,047,000 858,490 82.00 

            

Ezt az appropriációt a 
következőkre használják 
fel:       

            
423- Szerződéses 
szolgáltatások 1,027,000 857,253 83.47 

            426- Anyag 20,000 1,237 6.19 
            090-es funkció: 1,047,000 858,490 82.00 

            
összesen a 0901-0004 
programaktivitásra: 1,047,000 858,490 82.00 

                    
            SZEMÉLYI KÍSÉRŐK       

    
0901-
0003       

Napi szolgáltatás a 
napköziben       

      090     
Más helyen nem minősített 
szociális védelem       

        122 463 
Átutalások más hatalmi 
szinteknek 6,557,000 2,092,323 31.91 

          4631 
Folyó tutalások más hatalmi 
szinteknek 6,557,000 2,092,323 31.91 

            

Ezt az appropriációt a 
következőkre használják 
fel:       

            
423- Szerződéses 
szolgáltatások 6,557,000 2,092,323 31.91 

            090-es funkció: 6,557,000 2,092,323 31.91 
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összesen a 0901-0003 
programaktivitásra: 6,557,000 2,092,323 31.91 

                    

            

A FEJLŐDÉSBEN 
KORLÁTOZOTT 
GYERMEKEK 
VIZSGÁLATA ÉS 
BEFOGADÓHELYEI       

                   

    0901       

PROGRAM 11: 
SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELEM       

    
0901-
0002       

Befogadóhelyek és más 
fajta szállás       

      090     
Más helyen nem minősített 
szociális védelem       

        123 472 

Szociális védelmi 
térítmények a 
költségvetésből 100,000 0 0.00 

        /1 4727 

4727- szállás a fejlődésben 
korlátozott gyerekeknek-
Horvatski 100,000 0 0.00 

            090-es funkció: 100,000 0 0.00 

            
összesen a 0901-0002 
programaktivitásra: 100,000 0 0.00 

              100,000 0 0.00 

            

NÉPKONYHA, NYITOTT 
VÉDELEM ÉS 
BEFOGADÓ 
ÁLLOMÁSOK       

    0901       

PROGRAM 11:  
SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELEM       

    
0901-
0002       

Befogadóhelyek és más 
fajta szállás       

      090     
Más helyen nem minősített 
szociális védelem       

        124 472 

Szociális védelmi 
térítmények a 
költségvetésből 8,180,000 4,040,243 49.39 

          4728 
Térítés a költségvetésből a 
lakhatásra és az életre 8,180,000 4,040,243 49.39 

        /1   - népkonyha 3,490,000 2,170,000 62.18 
        /2   - nyitott védelem 3,750,000 1,396,164 37.23 
        /3   - befogadó állomás 640,000 325,662 50.88 
        /4   - Újfalusi ház 300,000 148,417 49.47 
            090-es funkció: 8,180,000 4,040,243 49.39 
            összesen a 0901-0002 8,180,000 4,040,243 49.39 
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programaktivitás: 

                   

    0901       

PROGRAM 11: 
SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELEM       

    
0901-
0003       

Támogatás a szociális és 
humanitárius 
szervezeteknek       

      090     
Más helyen nem minősített 
szociális védelem       

        125 481 
Dorációk nem kormányzati 
szerveknek 1,250,000 380,000 30.40 

          4819 
Dotációk más nonprofit 
intézményekenek 1,250,000 380,000 30.40 

        /1   

 - program pályázat alapján 
a külön szükségletekkel 
élőknek 850,000 380,000 44.71 

        /2   
 - program pályázat alapján 
az LPA végrehajtása 400,000 0 0.00 

            090-es funkció: 1,250,000 380,000 30.40 

            
0901-0003 programaktivitás 
összesen: 1,250,000 380,000 30.40 

                   

    0901       

PROGRAM 11: 
SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKVÉDELEM       

    
0901-
0005       Vöröskereszt aktivitásai       

      090     
Más helyen nem minősített 
szociális védelem       

            Óbecsei Vöröskereszt       

        126 481 
Dotációk nem kormányzati 
szervezeteknek 1,500,000 532,000 35.47 

          4819 
Dotációk nem kormányzati 
intázmányeknek 1,500,000 532,000 35.47 

            090-es funkció: 1,500,000 532,000 35.47 

            
0901-0005 programaktivitás 
összesen: 1,500,000 532,000 35.47 

                   

    
0901-
0006       

Támogatás a gyerekeknek 
és a gyermekes családoknak       

      090     
Más helyen nem minősített 
szociális védelem       

        127 472 
Szociális védelmi térítmény 
a költségvetésből 1,000,000 530,000 53.00 

          4728 
- egyszeri segély az 
elsőszülött gyermeknek 1,000,000 530,000 53.00 

             090-es funkció: 1,000,000 530,000 53.00 
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0901-0006 programaktivitás 
összesen: 1,000,000 530,000 53.00 

                    

            
Különböző hatalmi szintek 
közötti általános átutalás       

    1801       

PROGRAM 12: 
EGÉSZSÉGÜGYI 
VÉDELEM       

    
1801-
0002       Halottkémek       

            HALOTTKÉMEK       

      180     

Általános jellegű átutalások 
különböző hatalmi szintek 
között       

        128 463 
Átutalások más hatalmi 
szinteknek 900,000 466,297 51.81 

          4631 

Általános jellegű átutalások 
különböző hatalmi szintek 
között- HALOTTKÉMEK 900,000 466,297 51.81 

            180-as funkcióra összesen: 900,000 466,297 51.81 

            

1801-0002 
programaktivitásra 
összesen: 900,000 466,297 51.81 

                    

            
ÓBECSEI 
EGÉSZSÉGHÁZ       

    1801       

PROGRAM 12: 
EGÉSZSÉGÜGYI 
VÉDELEM       

    
1801-
0001       

Az elsődleges egészségügyi 
védelem intézményének 
funkcionálása       

      700     Egészségügy       

        129 464 
Dotációk kötelező szoc. 
bizt.szervezeteknek 20,105,000 9,562,138 47.56 

        /1   
411- Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 11,196,000 5,666,109 50.61 

            
4111- Keresetek, pótlékok 
és térítések a dolgozóknak 11,196,000 5,666,109 50.61 

        /2   
412- Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 2,004,000 971,738 48.49 

            
4121- Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 1,343,000 679,932 50.63 

            
4122- Betegbiztosítási 
járulék 577,000 291,806 50.57 

            
4123- Munkanélküliségi 
járulék 84,000 0 0.00 

        /7   
423- Szerződéses 
szolgáltatások 700,000 0 0.00 
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            4235- Szakszolgáltatások 700,000 0 0.00 

        /8   
424- Specializált 
szolgáltatások 5,400,000 2,705,387 50.10 

            
4243- Gyógyászati 
szolgátatások 5,400,000 2,705,387 50.10 

        /9   
425- Folyó javítás és 
karbantartás 250,000 218,904 87.56 

            
4252- A felszerelés folyó 
javítása és karbantartása 250,000 218,904 87.56 

        /13   512- Gépek és felszerelések 555,000 0 0.00 

            
5125- Gyógyászati és 
laboratóriumi felszerelés 555,000 0 0.00 

            700-as funkció: 20,105,000 9,562,138 47.56 

            

1801-0001 
programaktivitásra összesen 
: 20,105,000 9,562,138 47.56 

                    

            

ÓBECSE KÖZSÉG 
EGÉSZSÉGÜGYI 
TANÁCSA       

    1801       

PROGRAM 12: 
EGÉSZSÉGÜGYI 
VÉDELEM       

    
1801-
0003       

Közegészségügyi szociális 
ellátás aktivitásának 
végrehajtása       

      700     Egészségügy       
        130 423 Szerződéses szolgáltatások 480,000 110,481 23.02 
          4234 Tájékoztatási szolgáltatás 230,000 84,000 36.52 
          4235 Szakszolgáltatások 250,000 26,481 10.59 
            700-as funkció: 480,000 110,481 23.02 

            

1801-0003 
programaktivitásra 
összesen: 480,000 110,481 23.02 

                    

            
TÖRTÉNELMI 
LEVÉLTÁR       

    1201       
PROGRAM 13: A 
KULTÚRA FEJLESZTÉSE       

    
1202-
0001       

Helyi művelődési 
intézmények működése         

      820     Művelődési szolgáltatások       

        131 463 
Átutalások más hatalmi 
szinteknek - Levéltár 4,613,000 2,262,015 49.04 

        /1   
411- Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 2,610,000 1,277,515 48.95 

            
4111- Keresetek, pótlékok 
és térítések a dolgozóknak 2,610,000 1,277,515 48.95 
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        /2   
412- Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 500,000 219,094 43.82 

            
4121- Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 330,000 153,302 46.46 

            
4122- Betegbiztosítási 
járulék 145,000 65,792 45.37 

            
4123- Munkanélküliségi 
biztosítási  járulék  25,000 0 0.00 

        /4   
415 – Költségtérítmény a 
dolgozóknak 125,000 35,456 28.37 

            
4151- Költségtérítmény a 
dolgozóknak 125,000 35,456 28.37 

            

416 – Jutalom a 
dolgozóknak és egyéb 
kiadások 170,000 0 0.00 

        /5   

4161-Jutalom a 
dolgozóknak és egyéb 
kiadások 170,000 0 0.00 

        /6   421- Állandó költségek 853,000 568,823 66.69 

            
4212- Energetikai 
szolgáltatások 720,000 486,762 67.61 

            
4213- Kommunális 
szolgáltatások 30,000 13,366 44.55 

            
4214- Kommuikációs 
szolgáltatások 30,000 11,543 38.48 

            4215- Biztosítási költségek 73,000 57,152 78.29 

        /8   
423- Szerződéses 
szolgáltatások 90,000 34,470 38.30 

            
4231- Adminisztratív 
szolgáltatás 90,000 34,470 38.30 

        /11   465- Törvényes donációk 265,000 126,656 47.79 

            
4651- Más dotációk és 
transzferek 265,000 126,656 47.79 

            820-as funkció: 4,613,000 2,262,015 49.04 

            

1201-0001 
programasktivitásra 
összesen: 4,613,000 2,262,015 49.04 

                    

            

EGYÉB MŰVELŐDÉSI 
ESZKÖZHASZNÁLÓK 
PÁLYÁZATOK ALAPJÁN       

    1201       

PROGRAM 13: 
MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉ
S       

    
1202-
0002       

Kulturális és művészeti 
alkotások támogatása       

            

Egyéb művelődési 
használók pályázatok 
alapján       
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      820     Művelődési szolgáltatások       

        132 481 

Dotációk nem kormányzati 
szervezeteknek a 
programok szerin 10,800,000 3,865,000 35.79 

          4819 

- Egyéb kulturális 
egyesületek – pályázat és 
program alapján 10,800,000 3,865,000 35.79 

            
EGYÉB 
FELHASZNÁLÓK       

      840     
Egyéb közösségek 
szolgáltatásai       

        133 481 
Dotációk nem kormányzati 
szervezeteknek 2,200,000 1,090,000 49.55 

          4819 
-egyéb használók – pályázat 
és program alapján 2,200,000 1,090,000 49.55 

            820-as funkció: 10,800,000 3,865,000 35.79 
            840-es funkció: 2,200,000 1,090,000 49.55 

            
1201-0002 programaktivitás 
összesen: 13,000,000 4,955,000 38.12 

                    

            
Műsorszolgáltatási és kiadói 
szolgáltatások (tájékoztatás)       

    1201       

PROGRAM 13: 
MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉ
S       

    
1201-
0004       

A közérdek érvényesítése és 
fejlesztése a tájékoztatás 
területén       

      830     
Műsorszolgáltatási és kiadói 
szolgáltatások       

        134 423 
Szerződéses szolgáltatások-
tájékoztatási szolgáltatások 7,500,000 2,600,000 34.67 

          4234 Tájékoztatási szolgáltatások 7,500,000 2,600,000 34.67 
            830-as funkció: 7,500,000 2,600,000 34.67 

            
1201-0004 programaktivitás 
összesen: 7,500,000 2,600,000 34.67 

                    

            
SPORTSZÖVETSÉG 
ÓBECSE       

    1301       
PROGRAM 14:  SPORT- 
ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS       

    
1301-
0001       

Támogatás a helyi 
sportszervezeteknek, 
egyesületeknek és 
szövetségeknek       

      810     
Rekreációs- és 
sportszolgáltatások       

        135 481 Dotációk nem kormányzati 7,238,000 3,458,622 47.78 
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szervezeteknek-
DOTÁCIÓK ÓBECSE 
KÖZSÉG 
SPORTSZÖVETSÉGÉNE
K 

        136 481 

Dotációk nem kormányzati 
szervezeteknek-
DOTÁCIÓK 
SPORTKLUBOKNAK 
PÁLYÁZATOK ALAPJÁN 8,920,000 4,100,000 45.96 

            810-es funkció: 16,158,000 7,558,622 46.78 

            
1301-0001 programaktivitás 
összesen: 16,158,000 7,558,622 46.78 

                    

            

SPORTSZÖVETSÉG 
MINDENKINEK 
VAJDASÁG       

    1301       
PROGRAM 14:  SPORT- 
ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS       

    
1301-
0001       

Támogatás a helyi 
sportszervezeteknek, 
egyesületeknek és 
szövetségeknek       

      810     
Rekreációs- és 
sportszolgáltatások       

        137 481 

Dotációk nem kormányzati 
szervezeteknek – 
DOTÁCIÓK A SPORT 
MINDENKINEK 
VAJDASÁGI 
SPORTSZÖVETSÉG 
SZÁMÁRA 2,500,000 1,109,358 44.37 

            
4819- Sport mindenki 
számára - munkásolimpia 2,500,000 1,109,358 44.37 

            810-es funkció: 2,500,000 1,109,358 44.37 

            
1301-0001 programaktivitás 
össesen: 2,500,000 1,109,358 44.37 

                    
            IFJÚSÁGI IRODA      

    1301       
PROGRAM 14:  SPORT- 
ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS       

    
1301-
0001       

Támogatás a helyi 
sportszervezeteknek, 
egyesületeknek és 
szövetségeknek       

      810     
Rekreációs- és 
sportszolgáltatások       

        138 422 Utiköltségek 600,000 308,000 51.33 
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        /24 4229 Többi utiköltség 600,000 308,000 51.33 
        139 423 Szerződéses szolgáltatások 3,200,000 2,166,330 67.70 
        /28 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 2,400,000 2,053,781 85.57 
        /31 4237 Reprezentáció 800,000 112,549 14.07 
        140 424 Specializált szolgátatások 400,000 265,487 66.37 

        /36 4242 
Oktatási-, kulturális- és 
sportszolgáltatások 400,000 265,487 66.37 

        140 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 250,000 249,700 99.88 

        /1 4251 
Épületek és objektumok 
folyó karbantartása 250,000 249,700 99.88 

        141 426 Anyag 500,000 274,841 54.97 

        /47 4266 
Az oktatáshoz, kultúrához 
és sporthoz szükséges anyag 500,000 274,841 54.97 

            810-es funkció: 4,950,000 3,264,358 65.95 

            
1301-0001 
programasktivitás összesen: 4,950,000 3,264,358 65.95 

                    
                    

            A közadósság kezelése       

    0602       

PROGRAM 15: A HELYI 
KÖZIGAZGATÁS 
ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLTATÁSAI       

    
0602-
0001       

A helyi közigazgatás és 
városi község funkcionálása       

      160     
Más helyen nem minősített 
általános közszolgáltatások       

        142 421 Állandó költségek 2,000,000 736,137 36.81 

          4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 2,000,000 736,137 36.81 

             160-as funkció: 2,000,000 736,137 36.81 

            

0602-0001 
programaktivitásra 
összesen: 2,000,000 736,137 36.81 

                    

    0602       

PROGRAM 15: A HELYI 
KÖZIGAZGATÁS 
ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLTATÁSAI       

    
0602-
0003       A közadósság szervízelése       

      160     
Más helyen nem minősített 
általános közszolgáltatások       

        143 441 
Belföldi kamatok 
visszafizetése 3,000,000 1,765,240 58.84 



Страна 170.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
170. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

          4414 

Kamatvisszafizetés a 
belföldi ügyviteli 
bankoknak 3,000,000 1,765,240 58.84 

        144 611 
Tőketörlesztés hazai 
hitelezőknek 128,800,000 20,406,262 15.84 

          6114 
Tőketörlesztés belföldi 
ügyviteli bankoknak 128,800,000 20,406,262 15.84 

            160-as funkció: 131,800,000 22,171,502 16.82 

            
0602-0003 programaktivitás 
összesen: 131,800,000 22,171,502 16.82 

                    
                    

            
NEMZETI KISEBBSÉGEK 
PROGRAMJA       

    
0602-
0007       

A nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsának 
működése       

      840     Vallási- és más közösségek       

        145 481 

Dotációk nem kormányzati 
szervezeteknek a nemzeti 
kisebbségek programai 
alapján 250,000 0 0.00 

          4819 
Dotációk a többi nonprofit 
intézményeknek 250,000 0 0.00 

            840-es funkció: 250,000 0 0.00 

            
0602-0007 programaktivitás 
összesen: 250,000 0 0.00 

                   

            
 RENDKÍVÜLI 
HELYZETEK       

    0602       

PROGRAM 15:  A HELYI 
KÖZIGAZGATÁS 
ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLTATÁSAI       

    
0602-
0014       Rendkívüli helyzetek       

      160     

Általános nyilvános 
szolgáltatások, amelyek más 
helyen nem minősítettek       

        146 423 Szerződéses szolgáltatások 1,550,000 0 0.00 
          4235 Szakszolgáltatások 1,550,000 0 0.00 
        147 426 Anyag 600,000 0 0.00 
        /42 4261 Adminisztrációs anyag 600,000 0 0.00 
            160-as funkció: 2,150,000 0 0.00 

            
0602-0014 programaktivitás 
összesen: 2,150,000 0 0.00 
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            4.1. fejezet összesen: 
1,248,255,00
0 

395,779,95
6 31.71 

                    
                    
4  2         MŰVELŐDÉS       

    1201       

PROGRAM 13: 
MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉ
S       

    
1201-
0001       

A helyi művelődési 
intázmények funkcinálása       

      820     Kulturális szolgáltatások       

            
MŰVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYEK       

            VÁROSI SZÍNHÁZ  15,690,000 7,360,702 46.91 

        148 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 7,500,000 3,237,380 43.17 

        /101 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 7,500,000 3,237,380 43.17 

        149 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 1,342,000 555,213 41.37 

        /102 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 900,000 388,486 43.17 

        /103 4122 Betegbiztosítási járulék 386,000 166,727 43.19 

        /104 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 56,000 0 0.00 

        150 413 Természetbeni juttatások 45,000 0 0.00 
        /105 4131 Természetbeni juttatások 45,000 0 0.00 

        151 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        /108 4143 Végkielégítés és segély 0 0 0.00 

        152 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 320,000 154,225 48.20 

        /110 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 320,000 154,225 48.20 

        153 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 0 0 0.00 

        /111 4161 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 0 0 0.00 

        154 421 Állandó költségek 4,582,000 2,747,249 59.96 

        /114 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 50,000 21,069 42.14 

        /115 4212 Energetikai szolgáltatások 3,300,000 2,198,997 66.64 
        /116 4213 Kommunális szolgáltatások 862,000 382,566 44.38 

        /117 4214 
Kommunkikációs 
szolgáltatások 200,000 75,281 37.64 

        /118 4215 Biztosítási költségek 170,000 69,336 40.79 
        156 423 Szerződéses szolgáltatások 20,000 0 0.00 
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        /126 4232 
Számítógépes 
szolgáltatások 20,000 0 0.00 

        157 424 Specializált szolgáltatások 0 0 0.00 
        158 425 Folyó javítás és karbantartás 640,000 336,943 52.65 

        /140 4251 

Épületek és létesztmények 
folyó javítása és 
karbantartása 540,000 272,173 50.40 

        /141 4252 
A felszerelés folyó 
karbanartása és javítása 100,000 64,770 64.77 

        159 426 Anyag 170,000 95,668 56.28 
        /142 4261 Adminisztrációs anyag 30,000 13,968 46.56 

        /146 4263 

A dolgozók oktatásához  és 
képzéséhez szükséges 
anyag 50,000 49,700 99.40 

        /149 4268 

Háztartáshoz és 
vendéglátáshoz szükséges 
anyag 50,000 29,520 59.04 

        /150 4269 Külön rendeltetésű anyag 40,000 2,480 6.20 
        160 465 Törvényes donációk 771,000 135,444 17.57 

        /195 4651 
Többi dotációk és 
átutalások 771,000 135,444 17.57 

        161 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        162 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        163 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 0 0 0.00 

        164 512 Gépek és felszerelések 300,000 98,580 32.86 
        /196 5122 Adminisztrativ felszerelés 200,000 66,240 33.12 

        /198 5126 
Okatási-, művelődési- és 
sportfelszerelés 100,000 32,340 32.34 

                    
           NÉPKÖNYVTÁR 17,331,000 8,656,390 49.95 

        148 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 8,905,000 4,376,920 49.15 

        /201 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 8,905,000 4,376,920 49.15 

        149 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 1,594,000 750,641 47.09 

        /202 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 1,068,000 525,228 49.18 

        /203 4122 Betegbiztosítási járulék 459,000 225,413 49.11 

        /204 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 67,000 0 0.00 

        150 413 Természetbeni juttatások 270,000 60,259 22.32 
        /205 4131 Természetbeni juttatások 270,000 60,259 22.32 

        151 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 
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        152 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 0 0 0.00 

        153 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 820,000 810,172 98.80 

        /211 4161 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 820,000 810,172 98.80 

        154 421 Állandó költségek 3,572,000 2,040,366 57.12 

        /214 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 60,000 14,237 23.73 

        /215 4212 Energetikai szolgáltatások 1,900,000 1,558,154 82.01 
        /216 4213 Kommunális szolgátatások 965,000 224,048 23.22 

        /217 4214 
Kommunkikációs 
szolgáltatások 175,000 68,920 39.38 

        /218 4215 Biztosítási költségek 452,000 175,007 38.72 

        /219 4216 
Ingatlan ésa felszereelés 
bérbeadása 20,000 0 0.00 

        155 422 Utiköltségek 150,000 44,751 29.83 

        /221 4221 
Belföldi hivatalos utak 
utiköltségei 150,000 44,751 29.83 

        156 423 Szerződéses szolgáltatások 100,000 94,114 94.11 
        /229 4235 Szakszolgáltatások 100,000 94,114 94.11 
        157 424 Specializált szolgáltatások 0 0 0.00 
        158 425 Folyó javítás és karbantartás 700,000 154,087 22.01 

        /240 4251 

Épület és létesítmények 
folyó javítása és 
karbantartása 500,000 126,197 25.24 

        /241 4252 
Felszerelések folyó jvítása 
és karbantartása 200,000 27,890 13.95 

        159 426 Anyag 140,000 53,952 38.54 
        /242 4261 Adminisztrációs anyag 70,000 22,349 31.93 

        /249 4268 
Anyag a hátartásra és 
vendéglátásra 70,000 31,603 45.15 

        160 465 Törvényes donációk 1,080,000 271,128 25.10 

        /295 4651 
Többi dotációk és 
átutalások 1,080,000 271,128 25.10 

        161 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        162 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        163 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 0 0 0.00 

        164 512 Gépek és felszerelések 0 0 0.00 
                    
           VÁROSI MÚZEUM 12,745,000 5,312,337 41.68 

        148 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 7,210,000 3,203,449 44.43 
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        /301 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 7,210,000 3,203,449 44.43 

        149 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 1,315,000 549,392 41.78 

        /302 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 875,000 384,415 43.93 

        /303 4122 Betegbiztosítási járulék 380,000 164,977 43.42 

        /304 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 60,000 0 0.00 

        150 413 Természetbeni juttatások 110,000 33,844 30.77 
        /305 4131 Természetbeni juttatások 110,000 33,844 30.77 

        151 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        152 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 100,000 91,730 91.73 

        /310 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 100,000 91,730 91.73 

        153 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 400,000 264,193 66.05 

        /311 4161 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 400,000 264,193 66.05 

        154 421 Állandó költségek 1,720,000 905,964 52.67 

        /314 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 40,000 8,712 21.78 

        /315 4212 Energetikai szolgáltatások 1,090,000 696,990 63.94 
        /316 4213 Kommunális szolgáltatások 100,000 34,514 34.51 

        /317 4214 
Kommuikációs 
szolgáltatások 60,000 21,933 36.56 

        /318 4215 Biztosítási költségek 430,000 143,815 33.45 
        155 422 Utiköltségek 60,000 0 0.00 

        /321 4221 
Belföldi hivatali 
utiköltségek 20,000 0 0.00 

        /322 4222 
Külföldi hivatali 
utiköltségek 30,000 0 0.00 

        /324 4229 Egyéb utiköltségek 10,000 0 0.00 
        156 423 Szerződéses szolgáltatások 160,000 30,500 19.06 
        /325 4231 Adminisztratív szolgáltatás 20,000 0 0.00 

        /326 4232 
Számitógépes 
szolgáltatások 50,000 12,500 25.00 

        /327 4233 
A dolgozók oktatásának és 
képzésének költségei 50,000 0 0.00 

        /328 4234 Információs szolgátatások 20,000 18,000 90.00 
        /331 4237 Reprezentáció 20,000 0 0.00 
        157 424 Specializált szolgáltatás 10,000 0 0.00 

        /336 4246 

Környezetvédelmi, 
tudomány. és földmérői 
szolgáltatások 10,000 0 0.00 
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        158 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 600,000 31,169 5.19 

        /340 4251 

Épületek és objektumok 
folyó karbantartása és 
javítása 500,000 0 0.00 

        /341 4252 
A felszerelés folyó javítása 
és karbantartása 100,000 31,169 31.17 

        159 426 Anyag 190,000 70,918 37.33 
        /342 4261 Adminisztrációs anyag 80,000 8,205 10.26 

        /346 4263 

A foglakoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szükséges anyag 40,000 35,700 89.25 

        /349 4268 
Háztartási és vendéglátási 
anyag 40,000 6,092 15.23 

        /350 4269 
Különleges rendeltetésű 
anyag 30,000 20,921 69.74 

        160 465 Törvényes donációk 650,000 126,428 19.45 
        /395 4651 Más dotációk és átutalások 650,000 126,428 19.45 

        161 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 30,000 0 0.00 

        /395 4821 Egyéb adók 10,000 0 0.00 
        /396 4822 Kötelező illetékek 10,000 0 0.00 
          4823 Pénzbírságok és kötbérek 10,000 0 0.00 

        162 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

          511 
Épületek és építészeti 
objektumok 0 0 0.00 

        164 512 Gépek és felszerelések 100,000 4,750 4.75 
        /396 5122 Adminisztrativ felszerelés 100,000 4,750 4.75 
        165 515 Nem anyagi vagyon 90,000 0 0.00 
        /398 5151 Nem anyagi vagyon 90,000 0 0.00 
                    
            820-as funkció: 45,766,000 21,329,429 46.61 

            
1201-0001 programaktivitás 
összesen: 45,766,000 21,329,429 46.61 

                    

    1201       

PROGRAM 13: 
MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉ
S       

    
1201-
0002       

Kulturális és művészi 
tevékenység fejlesztése       

      820     Művelődési szolgáltatások       

            
MŰVELŐDÉSI 
INTÉZMÉNYEK       

            VÁROSI SZÍNHÁZ  11,330,000 4,569,357 40.33 
        166 421 Állandó költségek 0 0 0.00 
        167 422 Utiköltségek 1,360,000 543,829 39.99 



Страна 176.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
176. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

        /121 4221 
Belföldi hivatali 
utiköltségek 140,000 27,895 19.93 

        /122 4222 
Külföldi hivatali 
utiköltségek 220,000 0 0.00 

        /124 4229 Más szállítási költségek 1,000,000 515,934 51.59 
        168 423 Szerződéses szolgáltatások 5,145,000 2,115,528 41.12 

        /127 4233 

A foglalkoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szökséges szolgáltatások 80,000 68,700 85.88 

        /128 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 850,000 289,865 34.10 
        /129 4235 Szakszolgáltatások 3,540,000 1,749,623 49.42 

        /130 4236 
Háztartási és vengéglátási 
szolgátatások 660,000 7,340 1.11 

        /131 4237 Reprezentáció 15,000 0 0.00 
        169 424 Specializált szolgáltatások 4,720,000 1,910,000 40.47 

        /134 4242 
Oktatási, művelődési és 
sportszolgáltatások 4,720,000 1,910,000 40.47 

        170 425 
Folyó javítások és 
karbantartások 0 0 0.00 

        171 426 Anyag 105,000 0 0.00 
        /142 4261 Adminisztrációs anyag 15,000 0 0.00 

        /149 4268 
Háztartásra és vendéglátásra 
szánt anyag 20,000 0 0.00 

        /150 4269 Külön rendeltetésű anyag 70,000 0 0.00 
        172 465 Törvényes donációk 0 0 0.00 

        173 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        174 483 

Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 
судова  0 0 0.00 

        175 511 
Épületek és építési 
objektumok 0 0 0.00 

        176 512 Gépek és felszerelések 0 0 0.00 
        177 515 Nem anyagi vagyon 0 0 0.00 

        178 523 
Árukészletek további 
eladásra 0 0 0.00 

            NÉPKÖNYVTÁR  2,630,000 1,145,186 43.54 
        166 421 Állandó költségek 0 0 0.00 
        167 422 Útiköltségek 0 0 0.00 
        168 423 Szerződéses szolgáltatások 780,000 323,234 41.44 

        /226 4232 
Számitógépes 
szolgáltatások 100,000 40,000 40.00 

        /227 4233 
A dolgozókok tatásának és 
képzésének költségei 100,000 0 0.00 

        /228 4234 Információs szolgátatások 250,000 134,168 53.67 
        /229 4235 Szakszolgáltatások 100,000 45,000 45.00 
        /231 4237 Reprezentáció 230,000 104,066 45.25 



Страна 177.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 15. 
177. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         15. Szám 
                                                                                  02.09. 2019.       2019.09.02 
     

 

 

        169 424 Specializált szolgáltatások 700,000 246,268 35.18 

        /234 4242 
Oktatási, művelődési és 
sportszolgáltatás 700,000 246,268 35.18 

        170 425 
Folyó karbantartás és 
javitások 0 0 0.00 

        171 426 Anyag 320,000 184,483 57.65 
        /242 4261 Adminisztrációs anyag 140,000 59,588 42.56 

        /246 4263 

A foglakoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szükséges anyag 50,000 38,500 77.00 

        /247 4266 
Oktatásra, művelődésre és 
sportra szükséges anyag 100,000 62,827 62.83 

        /249 4268 
Háztartási és vendéglátási 
anyag 0 0 0.00 

        /250 4269 
Különleges rendeltetésű 
anyag 30,000 23,568 78.56 

        172 465 Törvényes donációk 0 0 0.00 

        173 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        174 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        175 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 150,000 0 0.00 

          5114 Projekttervezés 150,000 0 0.00 
        176 512 Gépek és felszerelések 180,000 80,000 44.44 
        /296 5122 Adminisztrativ felszerelés 100,000 0 0.00 

        /298 5126 
Okatási-, művelődési- és 
sportfelszerelés 80,000 80,000 

100.0
0 

        177 515 Nem anyagi vagyon 500,000 311,201 62.24 
        /299 5151 Nem anyagi vagyon 500,000 311,201 62.24 

          523 
Árukészletek további 
eladásra 0 0 0.00 

           VÁROSI MÚZEUM 1,695,000 219,181 12.93 
        166 421 Állandó költségek 0 0 0.00 
        167 422 Útiköltségek 100,000 10,554 10.55 

        /321 4221 
Belföldi hivatali 
utiköltségek 50,000 10,554 21.11 

        /323 4229 Többi szállítási költség 50,000 0 0.00 
        168 423 Szerződéses szolgáltatások 1,205,000 171,627 14.24 
        /325 4231 Adminisztratív szolgáltatás 180,000 40,688 22.60 

        /326 4232 
Számitógépes 
szolgáltatások 50,000 10,843 21.69 

        /327 4233 
A dolgozók oktatásának és 
képzésének költségei 60,000 0 0.00 

        /328 4234 Információs szolgátatások 595,000 53,664 9.02 
        /329 4235 Szakszolgáltatások 120,000 21,919 18.27 
        /330 4236 Háztartási és vendéglátási 30,000 12,940 43.13 
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szolgáltatások 

        /331 4237 Reprezentáció 100,000 31,573 31.57 
        /332 4239 Más általános szolgáltatás 70,000 0 0.00 
        169 424 Specializált szolgáltatások 230,000 0 0.00 

        /334 4242 
Oktatási-, kultúrális- és 
sportszolgáltatások 110,000 0 0.00 

        /336 4246 
Környezetvédelmi, tudom. 
és földm. szolgáltatások 20,000 0 0.00 

        /339 4249 
Többi specializált 
szolgáltatás 100,000 0 0.00 

        170 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 0 0 0.00 

        171 426 Anyag 110,000 0 0.00 

        /346 4263 

A foglalkoztatottak 
oktatására és képzésére 
szánt anyag 60,000 0 0.00 

        /347 4266 
Anyag az oktatásra, 
kultúrára és sportra 50,000 0 0.00 

        172 465 Törvényes donációk 0 0 0.00 

        173 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        174 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        175 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 0 0 0.00 

        176 512 Gépek és felszerelések 0 0 0.00 
        177 515 Nem anyagi vagyon 50,000 37,000 74.00 
        /398 5151 Nem anyagi vagyon 50,000 37,000 74.00 
                    
            820-as funkció: 15,655,000 5,933,724 37.90 

            

1201-0002 
programaktivitásra 
összesen: 15,655,000 5,933,724 37.90 

                    

    

P12-
12011
2       

Az óbecsei Városi Múzeum 
épületének szanálása, 
adaptálása és hozzáépítése       

      820     Kulturális szolgáltatások       

        142 511 
Épületek és építési 
objektkumok 1,000,000 0 0.00 

          5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 1,000,000 0 0.00 

            820-as funkció: 1,000,000 0 0.00 

            
P12-120112 projektumra 
összesen: 1,000,000 0 0.00 

                    
            4.2. fejezet összesen: 62,421,000 27,263,153 43.68 
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4  3         TESTNEVELÉS       

            

PREDIN – BADŽA 
ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK 
SPORT- ÉS KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGÉT 
SZOLGÁLÓ 
INTÉZMÉNYE       

                    

    1301       
PROGRAM 14:  SPORT- 
ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS       

    
1301-
0004       

A helyi sportintézmények 
működése       

      810     
Rekreációs- és 
sportszolgáltatások 37,790,000 20,533,613 54.34 

        180 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 13,100,000 5,782,413 44.14 

        /1 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 13,100,000 5,782,413 44.14 

        181 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 2,368,000 991,693 41.88 

        /2 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 1,463,000 693,893 47.43 

        /3 4122 Betegbiztosítási járulék 807,000 297,800 36.90 
        /4 4123 Betegbiztosítási járulék 98,000 0 0.00 
        182 413 Természetbeni juttatások 0 0 0.00 

        183 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        184 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 0 0 0.00 

        185 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 0 0 0.00 

        186 421 Állandó költségek 16,150,000 9,342,778 57.85 

        /14 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 100,000 40,000 40.00 

        /15 4212 Energetikai szolgáltatások 9,500,000 5,938,956 62.52 
        /16 4213 Kommunális szolgáltatások 6,100,000 3,174,192 52.04 
        /18 4215 Biztosítási költségek 450,000 189,630 42.14 
        187 422 Útiköltségek 0 0 0.00 
        188 423 Szerződéses szolgáltatások 0 0 0.00 
        189 424 Specializált szolgáltatások 400,000 0 0.00 

        /39 4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 400,000 0 0.00 

        190 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 1,000,000 103,350 10.34 

        /40 4251 
Épületek és objektumok 
folyó karbantartása 800,000 0 0.00 
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        /41 4252 
A felszerelés folyó javítása 
és karbantartása 200,000 103,350 51.68 

        191 426 Anyag 0 0 0.00 

        192 444 
Eladósodást követő 
költségek 0 0 0.00 

        193 465 Törvényes donációk 720,000 471,602 65.50 
        /95 4651 Többi dotáció és átutalás 720,000 471,602 65.50 

        194 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        195 511 
Épületek és építési 
objektumok 0 0 0.00 

        196 512 Gépek és felszerelések 4,052,000 3,841,777 94.81 
        /119 5122 Adminisztréciós felszerelés 200,000 0 0.00 

        /124 5126 
Felszerelés az oktatásra, 
kultúrára és sportra 3,852,000 3,841,777 99.73 

            810-es funkció: 37,790,000 20,533,613 54.34 

            

1301-0004 
programaktivitásra 
összesen: 37,790,000 20,533,613 54.34 

                    
                    

    

P8-
13011
1       Az égőtestek cseréje       

      810     
Rekreációs- és 
sportszolgáltatás       

        198 424 Specializált szolgáltatások 250,000 0 0.00 

          4249 
Egyéb specializált 
szolgáltatások 250,000 0 0.00 

        199 511 
Épületek és építési 
objektumok 1,000,000 0 0.00 

        /1 5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 400,000 0 0.00 

        /2 5114 Projekttervezés 600,000 0 0.00 
             810-es funkció: 1,250,000 0 0.00 

            
 P8-130111 projektumra 
összesen: 1,250,000 0 0.00 

                    
                    
            4.3. fejezet összesen: 39,040,000 20,533,613 52.60 
                    

4 4          
TÁRSADALMI 
GYERMEKVÉDELEM       

            
Labud Pejović iskoláskor 
előtti intézmény       

    2001       

PROGRAM 8: 
ISKOLÁSKOR ELŐTTI 
OKTATÁS       
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2001-
0001       

Az iskoláskor előtti 
intézmények funkcionálása       

      911     Iskoláskor előtti oktatás       
        200 411 Iskoláskor előtti oktatás 82,160,000 40,783,450 49.64 

        /1 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 82,160,000 40,783,450 49.64 

        201 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 14,708,000 6,994,360 47.55 

        /2 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 9,860,000 4,894,013 49.64 

        /3 4122 Betegbiztosítási járulék 4,232,000 2,100,347 49.63 

        /4 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 616,000 0 0.00 

        202 413 Természetbeni juttatások 500,000 225,569 45.11 
        /5 4131 Természetbeni juttatások 500,000 225,569 45.11 

        203 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 41,000 0 0.00 

        /8 4143 Végkielégítés és segély 41,000 0 0.00 

        204 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 1,020,000 599,412 58.77 

        /10 4151 
Költségtérítés a 
dolgozóknak 1,020,000 599,412 58.77 

        205 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 920,000 665,288 72.31 

        /11 4161 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 920,000 665,288 72.31 

        206 421 Állandó költségek 13,965,000 8,129,708 58.21 

        /14 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 210,000 110,792 52.76 

        /15 4212 Energetikai szolgáltatások 10,739,000 6,709,563 62.48 
        /16 4213 Kommunális szolgáltatások 1,340,000 528,199 39.42 

        /17 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 801,000 354,138 44.21 

        /18 4215 Biztosítási költségek 870,000 427,016 49.08 
        /22 4219 Egyéb költségek 5,000 0 0.00 
        207 422 Útiköltségek 3,369,000 151,469 4.50 

        /21 4221 
Belföldi hivatali 
utiköltségek 3,229,000 131,469 4.07 

        /24 4224 Tanulók utiköltségei 140,000 20,000 14.29 
        208 423 Szerződéses szolgáltatások 5,130,000 1,790,990 34.91 

        /26 4232 
Számitógépes 
szolgáltatások 20,000 0 0.00 

        /27 4233 
A dolgozók oktatásának és 
képzésének költségei 574,000 112,360 19.57 

        /28 4234 Információs szolgátatások 220,000 164,380 74.72 
        /29 4235 Szakszolgáltatások 3,148,000 1,363,116 43.30 
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        /31 4237 Reprezentáció 260,000 71,130 27.36 

        /32 4239 
Más általános 
szolgáltatások 908,000 80,004 8.81 

        209 424 Specializált szolgáltatások 650,000 293,314 45.13 
        /35 4243 Gyógyászati szolgáltatások 650,000 293,314 45.13 

        210 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 1,697,000 303,986 17.91 

        /40 4251 
Épületek és objektumok 
folyó karbantartása 1,250,000 15,497 1.24 

        /41 4252 
A felszerelés folyó javítása 
és karbantartása 447,000 288,489 64.54 

        211 426 Anyag 14,004,000 7,144,322 51.02 
        /42 4261 Adminisztrációs anyag 322,000 90,228 28.02 

        /46 4263 

A foglakoztatottak 
oktatásához és képzéséhez 
szükséges anyag 230,000 187,920 81.70 

        /45 4264 
Кözlekedéshez szükséges 
anyag 450,000 182,149 40.48 

        /47 4266 
Oktatási, művelődési és 
sportanyagok 128,000 7,939 6.20 

        /48 4267 
Gyógyászati és 
laboratóriumi anyagok 60,000 59,972 99.95 

        /49 4268 
Háztartási és vendéglátási 
anyag 12,325,000 6,433,317 52.20 

        /50 4269 
Különleges rendeltetésű 
anyag 489,000 182,797 37.38 

        
212
1 444 Adósságot kísérő költségek 1,000 0 0.00 

          4442 Késedelmi büntetések 1,000 0 0.00 
        212 465 Törvényes donációk 7,300,000 2,984,353 40.88 
        /95 4651 Törvényes donácók 7,300,000 2,984,353 40.88 

        213 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 22,000 2,130 9.68 

        /106 4821 Más adók 19,000 2,130 11.21 
        /107 4822 Kötelező illetékek 3,000 0 0.00 

        214 511 
Épületek és építési 
objektumok 836,000 834,223 99.79 

        /116 5113 

Épületek és építészeti 
objektumok kapitális 
karbantartása 836,000 834,223 99.79 

        215 512 Gépek és felszerelések 1,431,000 33,000 2.31 
        /119 5122 Adminisztrációs felszerelés 951,000 33,000 3.47 

        /123 5126 
Az oktatáshoz szükséges 
felszerelés 480,000 0 0.00 

                    
            911-es funkció: 147,754,000 70,935,574 48.01 

            
2001-0001 programaktivitás 
összesen: 147,754,000 70,935,574 48.01 
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            4.4. fejezet összesen: 147,754,000 70,935,574 48.01 
                    
4  5         HELYI KÖZÖSSÉGEK       
                    

    0602       

PROGRAM 15: A HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLTATÁSAI       

    
0602-
0002       

A helyi közösségek 
működése       

      160     
Más helyen nem minősített 
általános közszolgáltatások       

            HELYI KÖZÖSSÉGEK       

            
IVAN PERIŠIĆ HELYI 
KÖZÖSSÉG ÓBECSE 4,338,000 1,170,730 26.99 

        216 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 963,000 465,142 48.30 

        /101 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 963,000 465,142 48.30 

        217 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 183,000 79,771 43.59 

        /102 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 118,000 55,817 47.30 

        /103 4122 Betegbiztosítási járulék 57,000 23,954 42.02 

        /104 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 8,000 0 0.00 

        218 413 Természetbeni juttatások 0 0 0.00 

        219 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        220 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 72,000 31,086 43.18 

        /110 4151 
Költségtérítés a 
dolgozóknak 72,000 31,086 43.18 

        221 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 376,000 0 0.00 

        /111 4161 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 376,000 0 0.00 

        222 421 Állandó költségek 880,000 384,870 43.74 

        /114 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 10,000 4,260 42.60 

        /115 4212 Energetikai szolgáltatások 170,000 76,458 44.98 
        /116 4213 Kommunális szolgáltatások 540,000 262,555 48.62 

        /117 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 38,000 16,020 42.16 

        /118 4215 Biztosítási költségek 52,000 25,577 49.19 
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        /119 4216 
Ingatlan és felszerelés 
bérlése 70,000 0 0.00 

        223 422 Útiköltségek 0 0 0.00 
        /127 4229 Egyéb szállítási költségek 0 0 0.00 
        224 423 Szerződéses szolgáltatások 433,000 21,930 5.06 
        /128 4234 Információs szolgátatások 235,000 0 0.00 

        /130 4236 
Háztartási és vendéglátási 
szolgáltatások 40,000 0 0.00 

        /131 4237 Információs szolgátatások 158,000 21,930 13.88 
        225 424 Specializált szolgáltatások 700,000 12,000 1.71 

        /139 4249 
Más specializált 
szolgáltatások 700,000 12,000 1.71 

        226 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 253,000 132,305 52.29 

        /140 4251 
Épületek és objektumok 
folyó karbantartása 230,000 131,105 57.00 

        /141 4252 
A felszerelés folyó javítása 
és karbantartása 23,000 1,200 5.22 

        227 426 Anyag 378,000 17,661 4.67 
        /142 4261 Adminisztrációs anyag 26,000 2,505 9.63 

        /145 4264 
Кözlekedéshez szükséges 
anyag 10,000 0 0.00 

        /149 4268 
Háztartási és vendéglátási 
anyag 332,000 15,156 4.57 

        /150 4269 
Különleges rendeltetésű 
anyag 10,000 0 0.00 

        228 465 Törvényes donácók 50,000 9,975 19.95 
        /195 4651 Más dotációk és átutalások 50,000 9,975 19.95 

        229 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        230 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        231 485 
Kártérítés az állami 
szervektől 0 0 0.00 

        232 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 0 0 0.00 

        233 512 Gépek és felszerelések 50,000 15,990 31.98 
        /199 5122 Adminisztrációs felszerelés 50,000 15,990 31.98 
        234 515 Nem anyagi vagyon 0 0 0.00 

            
TODOR DUKIN HELYI 
KÖZÖSSÉG ÓBECSE 3,525,000 941,704 26.72 

        216 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 911,000 384,977 42.26 

        /201 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 911,000 384,977 42.26 

        217 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 165,000 66,023 40.01 
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        /202 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 110,000 46,197 42.00 

        /203 4122 Betegbiztosítási járulék 47,000 19,826 42.18 

        /204 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 8,000 0 0.00 

        218 413 Természetbeni juttatások 20,000 0 0.00 
        /205 4131 Természetbeni juttatások 20,000 0 0.00 

        219 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        220 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 77,000 29,782 38.68 

        /210 4151 
Költségtérítés a 
dolgozóknak 77,000 29,782 38.68 

        221 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 350,000 0 0.00 

        /211 4161 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 350,000 0 0.00 

        222 421 Állandó költségek 831,000 373,340 44.93 

        /214 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 11,000 4,001 36.37 

        /215 4212 Energetikai szolgáltatások 165,000 84,765 51.37 
        /216 4213 Kommunális szolgáltatások 470,000 253,462 53.93 

        /217 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 100,000 12,881 12.88 

        /218 4215 Biztosítási költségek 68,000 18,231 26.81 
        /220 4219 Más költségek 17,000 0 0.00 
        223 422 Útiköltségek 0 0 0.00 
        224 423 Szerződéses szolgáltatások 140,000 26,178 18.70 

        /225 4231 
Adminisztrációs 
szolgáltatások 40,000 2,340 5.85 

        /226 4232 
Számitógépes 
szolgáltatások 20,000 0 0.00 

        /228 4234 Információs szolgátatások 10,000 0 0.00 
        /229 4235 Szakszolgáltatások 10,000 0 0.00 
        /231 4237 Reprezentáció 60,000 23,838 39.73 
        225 424 Specializált szolgáltatások 0 0 0.00 

        226 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 600,000 0 0.00 

        /240 4251 
Épületek és objektumok 
folyó karbantartása 600,000 0 0.00 

        227 426 Anyag 143,000 55,498 38.81 
        /242 4261 Adminisztrációs anyag 65,000 8,330 12.82 

        /245 4264 
Кözlekedéshez szükséges 
anyag 50,000 37,093 74.19 

        /249 4268 
Háztartási és vendéglátási 
anyag 25,000 7,602 30.41 
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        /250 4269 
Különleges rendeltetésű 
anyag 3,000 2,473 82.43 

        228 465 Törvényes donácók 106,000 5,906 5.57 
        /295 4651 Más dotációk és átutalások 106,000 5,906 5.57 

        229 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        230 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        231 485 
Kártérítés az állami 
szervektől 0 0 0.00 

        232 511 
Épületek és építési 
objektumok 100,000 0 0.00 

          5114 Területtervezés 100,000 0 0.00 
        233 512 Gépek és felszerelések 82,000 0 0.00 
        /219 5122 Adminisztrációs felszerelés 50,000 0 0.00 

        /220 5124 
A környezetvédelemhez 
szükséges felszerelés 32,000 0 0.00 

        234 515 Nem anyagi vagyon 0 0 0.00 

            

TESTVÉRISÉG EGYSÉG 
HELYI KÖZÖSSÉG 
ÓBECSE 5,779,000 1,331,160 23.03 

        216 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 963,000 445,979 46.31 

        /301 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 963,000 445,979 46.31 

        217 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 187,000 76,484 40.90 

        /302 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 119,000 53,517 44.97 

        /303 4122 Betegbiztosítási járulék 59,000 22,967 38.93 

        /304 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 9,000 0 0.00 

        218 413 Természetbeni juttatások 0 0 0.00 

        219 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        220 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 94,000 28,981 30.83 

        /310 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 94,000 28,981 30.83 

        221 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 300,000 0 0.00 

        /311 4161 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 300,000 0 0.00 

        222 421 Állandó költségek 1,086,000 589,894 54.32 

        /314 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 12,000 2,580 21.50 

        /315 4212 Energetikai szolgáltatások 350,000 155,689 44.48 
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        /316 4213 Kommunális szolgáltatások 551,000 376,936 68.41 

        /317 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 60,000 22,500 37.50 

        /318 4215 Biztosítási költségek 83,000 32,189 38.78 

        /319 4216 
Ingatlan és felszerelés 
bérlése 30,000 0 0.00 

        223 422 Útiköltségek 0 0 0.00 
        224 423 Szerződéses szolgáltatások 153,000 48,332 31.59 
        /328 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 13,000 10,800 83.08 
        /331 4237 Reprezentáció 85,000 37,532 44.16 
        /332 4239 Más általános szolgáltatás 55,000 0 0.00 
        225 424 Specializált szolgáltatások 680,000 48,900 7.19 

        /234 4242 
Oktatási, kulturális és sport 
szolgáltatások 120,000 33,300 27.75 

        /339 4249 Más specializált szolgáltatás 560,000 15,600 2.79 
        226 425 Folyó javítás és karbantartás 185,000 7,690 4.16 

        /340 4251 

Épületek és objektumok 
folyó karbantartása és 
javítása 145,000 4,800 3.31 

        /341 4252 
A felszerelés folyó javítása 
és karbantartása 40,000 2,890 7.23 

        227 426 Anyag 212,000 76,942 36.29 
        /342 4261 Adminisztrációs anyag 30,000 10,548 35.16 

        /345 4264 
Кözlekedéshez szükséges 
anyag 10,000 0 0.00 

        /349 4268 
Кözlekedéshez szükséges 
anyag 172,000 66,394 38.60 

        228 465 Törvényes donációk 119,000 7,958 6.69 
        /395 4651 Más donációk és átutalások 119,000 7,958 6.69 

        229 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        230 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        231 485 
Kártétitések állami 
szervektől 0 0 0.00 

        232 511 
Épületek és építési 
objektumok 1,800,000 0 0.00 

        /316 5112 
Épületek és objektumok 
kiépítése 1,800,000 0 0.00 

        233 512 Gépek és felszerelések 0 0 0.00 
        234 515 Gépek és felszerelések 0 0 0.00 

            
PÉTERRÉVEI HELYI 
KÖZÖSSÉG 6,461,000 2,449,787 37.92 

        216 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 932,000 465,129 49.91 

        /401 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 932,000 465,129 49.91 
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        217 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 173,000 79,769 46.11 

        /402 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 113,000 55,815 49.39 

        /403 4122 Betegbiztosítási járulék 52,000 23,954 46.07 

        /404 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 8,000 0 0.00 

        218 413 Természetbeni juttatások 0 0 0.00 

        219 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        220 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 77,000 29,151 37.86 

        /410 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 77,000 29,151 37.86 

        221 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 286,000 0 0.00 

        /411 4161 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 286,000 0 0.00 

        222 421 Állandó költségek 2,192,000 1,089,026 49.68 

        /414 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 11,000 7,421 67.46 

        /415 4212 Energetikai szolgáltatások 1,200,000 668,410 55.70 
        /416 4213 Kommunális szolgáltatások 720,000 340,561 47.30 

        /417 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 71,000 24,884 35.05 

        /418 4215 Biztosítási költségek 140,000 47,750 34.11 

        /419 4216 
Ingatlan és felszerelés 
bérlése 50,000 0 0.00 

        223 422 Útiköltségek 30,000 0 0.00 
        /427 4229 Más szállítási költségek 30,000 0 0.00 
        224 423 Szerződéses szolgáltatások 545,000 70,993 13.03 
        /428 4234 Információs szolgátatások 130,000 36,830 28.33 

        /430 4236 
Háztartási és vendéglátási 
szolgátatások 220,000 0 0.00 

        /431 4237 Reprezentáció 195,000 34,163 17.52 
        225 424 Specializált szolgáltatás 490,000 250,000 51.02 

        /434 4242 
Oktatási-, kulturális- és 
sportszolgáltatás 80,000 0 0.00 

        /438 4246 
Környezetvédelmi, tudom. 
és földm. szolgáltatás 10,000 0 0.00 

        /439 4249 Más specializált szolgáltatás 400,000 250,000 62.50 

        226 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 890,000 368,021 41.35 

        /440 4251 

Épületek és objektumok 
folyó karbantartása és 
javítása 740,000 326,101 44.07 

        /441 4252 A felszerelés folyó javítása 150,000 41,920 27.95 
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és karbantartása 

        227 426 Anyag 280,000 91,548 32.70 
        /442 4261 Adminisztrációs anyag 90,000 33,090 36.77 

        /445 4264 
Кözlekedéshez szükséges 
anyag 100,000 52,500 52.50 

        /449 4268 
Háztartási és vendéglátási 
anyag 90,000 5,958 6.62 

        228 465 Törvényes donációk 50,000 6,150 12.30 
        /495 4651 Más dotációk és átutalások 50,000 6,150 12.30 

        229 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 16,000 0 0.00 

        /496 4821 Más adók 8,000 0 0.00 
        /497 4822 Kötelező illetékek 8,000 0 0.00 

        230 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        231 485 
Kártétitések állami 
szervektől 0 0 0.00 

        232 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 500,000 0 0.00 

        /498 5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 500,000 0 0.00 

        233 512 Gépek és felszerelések 0 0 0.00 
        234 515 Nem anyagi vagyon 0 0 0.00 

            
BÁCSFÖLDVÁR HELYI 
KÖZÖSSÉG 4,680,000 2,660,374 56.85 

        216 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 955,000 464,934 48.68 

        /501 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 955,000 464,934 48.68 

        217 412 
Szociális juttatások a 
munkaadó terhére 183,000 79,736 43.57 

        /502 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 120,000 55,792 46.49 

        /503 4122 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 55,000 23,944 43.53 

        /504 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 8,000 0 0.00 

        218 413 Természetbeni juttatások 11,000 0 0.00 
        /505 4131 Természetbeni juttatások 11,000 0 0.00 

        219 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        220 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 90,000 29,936 33.26 

        /510 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 90,000 29,936 33.26 

        221 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 255,000 0 0.00 

        /511 4161 Jutalmak a dolgozóknak és 255,000 0 0.00 
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más különkiadások 

        222 421 Állandó költségek 1,251,000 710,331 56.78 

        /514 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 21,000 4,673 22.25 

        /515 4212 Energetikai szolgáltatások 550,000 365,540 66.46 
        /516 4213 Kommunális szolgáltatások 465,000 245,923 52.89 

        /517 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 30,000 8,371 27.90 

        /518 4215 Biztosítási költségek 175,000 85,824 49.04 

        /519 4216 
Ingatlan és felszerelés 
bérlése 10,000 0 0.00 

        223 422 Útiköltségek 80,000 27,055 33.82 

        /523 4223 
Útiköltségek a rendes 
munkán belül 80,000 27,055 33.82 

        224 423 Szerződéses szolgáltatások 160,000 8,928 5.58 

        /525 4231 
Adminisztrációs 
szolgáltatások 10,000 0 0.00 

        /528 4234 Indormációs szolgáltatások 55,000 0 0.00 

        /530 4236 
Háztartási és vendéglátási 
szolgáltatások 20,000 0 0.00 

        /531 4237 Reprezentáció 65,000 8,928 13.74 

        /532 4239 
Más általános 
szolgáltatások 10,000 0 0.00 

        225 424 Specializált szolgáltatások 40,000 0 0.00 

        /539 4249 
Más specializált 
szolgáltatások 40,000 0 0.00 

        226 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 1,210,000 1,159,610 95.84 

        /540 4251 

Épületek és objektumok 
folyó karbantartása és 
javítása 1,160,000 1,159,610 99.97 

        /541 4252 
A felszerelés folyó javítása 
és karbantartása 50,000 0 0.00 

        227 426 Anyag 295,000 173,283 58.74 
        /542 4261 Adminisztrációs anyag 55,000 25,544 46.44 

        /545 4264 
Кözlekedéshez szükséges 
anyag 20,000 1,528 7.64 

        /549 4268 
Háztartási és vendéglátási 
anyag 65,000 8,212 12.63 

        /550 4269 Külön rendeltetésű anyag 155,000 137,999 89.03 
        228 465 Törvényes donációk 50,000 6,561 13.12 
        /595 4651 Más donációk és átutalások 50,000 6,561 13.12 

        229 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 100,000 0 0.00 

        /597 4822 Kötelező illetékek 100,000 0 0.00 
        230 483 Pénzbírságok és kötbérek 0 0 0.00 
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bírósági végzés alapján 

        231 485 
Kártérítés az állami 
sazervektől 0 0 0.00 

        232 511 
Épületek és építési 
objektumok 0 0 0.00 

        233 512 Gépek és felszerelések 0 0 0.00 
        233 515 Nem anyagi vagyon 0 0 0.00 

            
RADIČEVIĆ HELYI 
KÖZÖSSÉG 4,227,000 1,815,406 42.95 

        216 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 960,000 446,299 46.49 

        /601 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 960,000 446,299 46.49 

        217 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 185,000 76,539 41.37 

        /602 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 120,000 53,555 44.63 

        /603 4122 Betegbiztosítási járulék 57,000 22,984 40.32 

        /604 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 8,000 0 0.00 

        218 413 Természetbeni juttatások 0 0 0.00 

        219 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        220 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 80,000 33,850 42.31 

        /610 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 80,000 33,850 42.31 

        221 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 0 0 0.00 

        222 421 Állandó költségek 1,170,000 537,338 45.93 

        /614 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 30,000 2,912 9.71 

        /615 4212 Energetikai szolgáltatások 430,000 238,714 55.51 
        /616 4213 Kommunális szolgáltatások 550,000 251,976 45.81 

        /617 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 60,000 4,397 7.33 

        /618 4215 Biztosítási költségek 100,000 39,339 39.34 
        223 422 Útiköltségek 80,000 34,081 42.60 

        /623 4223 
Utiköltségek a rendes 
munka keretében 80,000 34,081 42.60 

        224 423 Szerződéses szolgáltatások 710,000 472,131 66.50 
        /629 4235 Szakszolgáltatások 300,000 287,180 95.73 
        /631 4237 Reprezentáció 150,000 5,838 3.89 

        /632 4239 
Más általános 
szolgáltatások 260,000 179,113 68.89 

        225 424 Specializált szolgáltatások 50,000 0 0.00 
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        /638 4246 
Környezetvédelmi, tudom., 
és földm. szolgáltatások 50,000 0 0.00 

        226 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 380,000 8,970 2.36 

        /640 4251 

Épületek és objektumok 
folyó karbantartása és 
javítása 300,000 8,970 2.99 

        /641 4252 

Épületek és objektumok 
folyó karbantartása és 
javítása 80,000 0 0.00 

        227 426 Anyag 412,000 199,948 48.53 
        /642 4261 Adminisztrációs anyag 10,000 0 0.00 

        /645 4264 
Кözlekedéshez szükséges 
anyag 400,000 199,948 49.99 

        /649 4268 
Háztartási és vendéglátási 
anyag 2,000 0 0.00 

        228 465 Törvényes donációk 50,000 6,250 12.50 
        /695 4651 Más dotációk és átutalások 50,000 6,250 12.50 

        229 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        230 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        231 485 
Kártérítés az állami 
szervektől 0 0 0.00 

        232 511 
Kártérítés az állami 
szervektől 150,000 0 0.00 

        /615 5112 
Épületek és objektumok 
kiépítése   0 0.00 

        /616 5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása   0 0.00 

        /617 5114 Projekttervezés 150,000 0 0.00 
        233 512 Gépek és felszerelések 0 0 0.00 
        /699 5122 Adminisztrációs felszerelés 0 0 0.00 
        234 515 Nem anyagi vagyon 0 0 0.00 

            
MILOŠEVO HELYI 
KÖZÖSSÉG 3,227,000 1,327,659 41.14 

        216 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 953,000 444,543 46.65 

        /701 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 953,000 444,543 46.65 

        217 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 177,000 76,238 43.07 

        /702 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 116,000 53,345 45.99 

        /703 4122 Betegbiztosítási járulék 52,000 22,893 44.03 

        /704 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 9,000 0 0.00 

        218 413 Természetbeni juttatások 10,000 0 0.00 
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        /705 4131 Természetbeni juttatások 10,000 0 0.00 

        219 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        220 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 72,000 29,130 40.46 

        /710 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 72,000 29,130 40.46 

        221 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 120,000 0 0.00 

        /711 4161 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 120,000 0 0.00 

        222 421 Állandó költségek 877,000 380,283 43.36 

        /714 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 20,000 5,998 29.99 

        /715 4212 Energetikai szolgáltatások 220,000 84,315 38.33 
        /716 4213 Kommunális szolgáltatások 550,000 256,208 46.58 

        /717 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 61,000 22,925 37.58 

        /718 4215 Biztosítási költségek 26,000 10,837 41.68 
        223 422 Útiköltségek 135,000 65,333 48.39 

        /723 4223 
Útiköltségek a rendes 
munkán belül 135,000 65,333 48.39 

        224 423 Szerződéses szolgáltatások 210,000 69,841 33.26 
        /728 4234 Információs szolgáltatások 10,000 0 0.00 
        /731 4237 Reprezentáció 200,000 69,841 34.92 
        225 424 Specializált szolgáltatások 50,000 0 0.00 

        /738 4246 
Környezetvédelmi, tudom., 
és fölm. szolgáltatások 50,000 0 0.00 

        226 425 
Folyó javítások és 
karbantartás 250,000 94,268 37.71 

        /740 4251 

Épületek és objektumok 
folyó karbantartása és 
javítása 200,000 89,988 44.99 

        /741 4252 
A felszerelés folyó javítása 
és karbantartása 50,000 4,280 8.56 

        227 426 Anyag 135,000 37,816 28.01 
        /742 4261 Adminisztrációs anyag 50,000 1,560 3.12 

        /745 4264 
Közlekedéshez szükséges 
anyag 65,000 33,001 50.77 

        /746 4265 

Környezetvédelemhez és 
tudományhoz szükséges 
anyag 10,000 3,255 32.55 

        /749 4268 

Háztartáshoz és 
vendéglátáshoz szükséges 
anyag 10,000 0 0.00 

        228 465 Törvényes donációk 48,000 7,047 14.68 
        /795 4651 Többi dotációk és 48,000 7,047 14.68 
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átutalások 

        229 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        230 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        231 485 
Kártérítés az állami 
szervektől 0 0 0.00 

        232 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 0 0 0.00 

        233 512 Gépek és felszerelések 190,000 123,160 64.82 
        /799 5122 Adminisztratív felszerelés 20,000 18,490 92.45 

        /798 5129 

Motoros álló és nem 
motoros felszerelés 
gyártásához szükséges 
anyag 170,000 104,670 61.57 

        234 515 Nem anyagi vagyon 0 0 0.00 

            
PPECESORI HELYI 
KÖZÖSSÉG 1,885,000 894,071 47.43 

        216 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 450,000 221,256 49.17 

        /801 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 450,000 221,256 49.17 

        217 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 80,000 37,944 47.43 

        /802 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 53,000 26,550 50.09 

        /803 4122 Betegbiztosítási járulék 23,000 11,394 49.54 

        /804 4123 
Munkanélküliségi 
biztosítási  járulék 4,000 0 0.00 

        218 413 Természetbeni juttatások 10,000 0 0.00 
        /805 4131 Természetbeni juttatások 10,000 0 0.00 

        219 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 0 0 0.00 

        220 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 36,000 16,925 47.01 

        /810 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 36,000 16,925 47.01 

        221 416 
Jutalmak a dolgozóknak és 
más különkiadások 0 0 0.00 

        222 421 Állandó költségek 380,000 244,176 64.26 

        /814 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 3,000 1,965 65.50 

        /815 4212 Energetikai szolgáltatások 150,000 102,785 68.52 
        /816 4213 Kommunális szolgáltatások 150,000 111,131 74.09 

        /817 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 50,000 9,567 19.13 

        /818 4215 Biztosítási költségek 15,000 6,728 44.85 
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        /819 4216 
Ingatlan és felszerelés 
bérlése 12,000 12,000 

100.0
0 

        223 422 Útiköltségek 405,000 41,962 10.36 

        /823 4223 
Utiköltségek a rendes 
munka keretében 85,000 41,962 49.37 

        /827 4229 Más szállítási költségek 320,000 0 0.00 
        224 423 Szerződéses szolgáltatások 160,000 99,822 62.39 
        /828 4234 Információs szolgáltatások 10,000 9,996 99.96 
        /831 4237 Reprezentáció 150,000 89,826 59.88 
        225 424 Specializált szolgáltatások 0 0 0.00 

        226 425 
Folyó javitások és 
karbantartás 170,000 157,393 92.58 

        /840 4251 
Épületek folyó javitása és 
karbantartása 150,000 149,793 99.86 

        /841 4252 
Felszerelés folyó javitása és 
karbantartása 20,000 7,600 38.00 

        227 426 Anyag 110,000 68,204 62.00 
        /842 4261 Adminisztrációs anyag 20,000 11,565 57.83 
        /845 4264 Közlekedési anyag 40,000 16,000 40.00 

        /849 4268 
Anyag a háztartásra és 
közlekedésre 50,000 40,639 81.28 

        228 465 Törvényes donációk 34,000 6,389 18.79 

        /895 4651 
Többi dotációk és 
átutalások 34,000 6,389 18.79 

        229 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 0 0 0.00 

        230 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 0 0 0.00 

        231 485 
Kártérítés az állami 
szervektől 0 0 0.00 

        232 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 0 0 0.00 

        233 512 Gépek és felszerelések 50,000 0 0.00 
        /899 5122 Adminisztratív felszerelés 50,000 0 0.00 
        234 515 Nem anyagi vagyon       
            160-as funkció: 34,122,000 12,590,891 36.90 

            

0602-0002 
programaktivitásra 
összesen: 34,122,000 12,590,891 36.90 

                    
            4.5. fejezet összesen: 34,122,000 12,590,891 36.90 
4  6         Idegenforgalom       

           

ÓBECSE KÖZSÉG 
IDEGENFORGALMI 
SZERVEZETE       

    1502       
PROGRAM 4: 
IDEGENFORGALOM       
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FEJLESZTÉSE 

    
1502-
0002       Idegenforgalmi promóció       

      473     Idegenforgalom 8,831,000 2,866,187 32.46 

        235 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 2,552,000 1,206,830 47.29 

        /1 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 2,552,000 1,206,830 47.29 

        236 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 459,000 206,970 45.09 

        /2 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 307,000 144,819 47.17 

        /3 4122 Betegbiztosítási járulék 132,000 62,151 47.08 

        /4 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 20,000 0 0.00 

        237 413 Természetbeni juttatások 25,000 17,047 68.19 
        /5 4131 Természetbeni juttatások 25,000 17,047 68.19 

        238 414 
Szociális juttatások a 
foglakoztatottaknak 20,000 0 0.00 

          4141 

Térítés a dolgozóknak a 
munkahiányzás idejére az 
alapok terhére 20,000 0 0.00 

        239 421 Állandó költségek 1,080,000 195,878 18.14 

        /14 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 50,000 7,296 14.59 

        /15 4212 Energetikai szolgáltatások 230,000 143,128 62.23 
        /16 4213 Kommunális szolgáltatások 30,000 9,652 32.17 

        /17 4214 
Kommunikációs 
szolgáltatások 120,000 35,802 29.84 

        /18 4215 Biztosítási költségek 60,000 0 0.00 

        /19 4216 
Felszerelés és ingatlan 
bérlete 500,000 0 0.00 

        /20 4219 Más költségek 90,000 0 0.00 
        240 422 Útiköltségek 690,000 244,615 35.45 

        /21 4221 
Belföldi hivatali 
utiköltségek 120,000 63,900 53.25 

        /22 4222 
Külföldi hivatali 
utiköltségek 250,000 170,215 68.09 

        /24 4229 Többi szállítási költség 320,000 10,500 3.28 
        241 423 Szerződéses szolgáltatások 1,700,000 647,016 38.06 
        /25 4231 Adminisztratív szolgáltatás 80,000 0 0.00 

        /26 4232 
Számitógépes 
szolgáltatások 25,000 0 0.00 

        /27 4233 
A dolgozók oktatásának és 
képzésének költségei 70,000 0 0.00 

        /28 4234 Információs szolgátatások 600,000 225,092 37.52 
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        /29 4235 Szakszolgáltatások 250,000 187,217 74.89 

        /30 4236 
Háztartási és vengéglátási 
szolgátatások 275,000 147,235 53.54 

        /31 4237 Reprezentáció 250,000 77,072 30.83 

        /33 4239 
Más általános 
szolgáltatások 150,000 10,400 6.93 

        242 424 Specializált szolgáltatások 387,000 41,870 10.82 

        /34 4242 
Oktatási, művelődési és 
sportszolgáltatás 80,000 0 0.00 

        /35 4243 Gyógyászati szolgáltatások 7,000 0 0.00 

        /39 4249 
Más specializált 
szolgáltatások 300,000 41,870 13.96 

        243 425 
Folyó javitások és 
karbantartás 200,000 2,200 1.10 

        /40 4251 

Épületek és építészeti 
objektumok folyó javitása 
és karbantartása 120,000 0 0.00 

        /41 4252 
Felszerelés folyó javitása és 
karbantartása 80,000 2,200 2.75 

        244 426 Anyag 656,000 134,067 20.44 
        /42 4261 Adminisztrációs anyag 130,000 45,628 35.10 

          4263 
Anyag a foglalkoztatottak 
oktatására és képzésére 60,000 0 0.00 

        /45 4264 Közlekedési anyag 80,000 10,080 12.60 

        /46 4266 
Anyag oktatási, művelődési 
és sportcélokra 380,000 73,273 19.28 

        /47 4268 
Anyag a higiéniára és 
vendéglátásra 6,000 5,086 84.77 

        245 465 Törvényes donációk 350,000 98,036 28.01 
        /95 4651 Más dotációk és átutalások 350,000 98,036 28.01 

        246 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 40,000 0 0.00 

        /96 4821 Más adók 10,000 0 0.00 
        /97 4822 Kötelező illetékek 20,000 0 0.00 
        /98 4823 Pénzbírságok és kötbérek 10,000 0 0.00 

        247 483 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 10,000 0 0.00 

        /112 4831 
Pénzbírságok és kötbérek 
bírósági végzés alapján 10,000 0 0.00 

        248 485 
Kártérítés az állami 
szervektől 92,000 71,658 77.89 

        /113 4851 

Állai szervek által okozott 
sérülések és károk 
megtérítése 92,000 71,658 77.89 

        249 511 
Épületek és építészeti 
objektumok 420,000 0 0.00 

          5112 
Épületekés objektumok 
kiépítése 10,000 0 0.00 
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          5113 
Épületek és objektumok 
kapitális karbantartása 10,000 0 0.00 

          5114 Projekttervezés 400,000 0 0.00 
        250 512 Gépek és felszerelések 150,000 0 0.00 
        /118 5121 Közlekedési felszerelés 20,000 0 0.00 
        /119 5122 Adminisztrativ felszerelés 130,000 0 0.00 
        251 523 Árukészlet további eladásra 0 0 0.00 
        /99 5231 Árukészlet további eladásra 0 0 0.00 
                    
            473-as funkció: 8,831,000 2,866,187 32.46 

            

1502-0002 
programaktivitásra 
összesen: 8,831,000 2,866,187 32.46 

                    

    

П5-
15020
7       

Tanderbal, Fesztivál a 
vízen, Óbecse 2O19.       

      473     Idegenforgalom       
        252 421 Állandó költségek 710,000 0 0.00 

        /0 4211 

A fizetési forgalom és a 
banki szolgáltatások 
költségei 10,000 0 0.00 

        /1 4214 
Kommuikációs 
szolgáltatások 10,000 0 0.00 

        /2 4215 Biztosítási költségek 40,000 0 0.00 

        /3 4216 
Felszerelés és ingatlan 
bérlete 650,000 0 0.00 

        253 422 Útiköltségek 300,000 1,570 0.52 

        /1 4221 
Belföldi hivatali 
utiköltségek 50,000 1,570 3.14 

        /2 4229 Többi szállítási költség 250,000 0 0.00 
        254 423 Szerződéses szolgáltatások 2,680,000 0 0.00 
        /1 4231 Adminisztratív szolgáltatás 20,000 0 0.00 

        /0 4233 
A dolgozók oktatásának és 
képzésének költségei 10,000 0 0.00 

        /1 4234 Információs szolgátatások 550,000 0 0.00 
        /2 4235 Szakszolgáltatások 80,000 0 0.00 

        /3 4236 
Háztartási és vengéglátási 
szolgátatások 170,000 0 0.00 

        /4 4237 Reprezentáció 400,000 0 0.00 

        /5 4239 
Más általános 
szolgáltatások 1,450,000 0 0.00 

        255 424 Specializált szolgáltatások 450,000 0 0.00 

        /2 4249 
Más specializált 
szolgáltatások 450,000 0 0.00 

        256 425 
Folyó javitások és 
karbantartás 50,000 0 0.00 
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        /1 4251 

Épületek és építészeti 
objektumok folyó javitása 
és karbantartása 50,000 0 0.00 

        257 426 Anyag 545,000 0 0.00 
          4261 Adminisztrációs anyag 40,000 0 0.00 
          4264 Közlekedési anyag 35,000 0 0.00 

          4266 
Anyag oktatási, művelődési 
és sportcélokra 450,000 0 0.00 

          4268 
Anyag a higiéniára és 
vendéglátásra 20,000 0 0.00 

        258 482 
Adók, kötelező illetékek és 
büntetések 15,000 0 0.00 

          4822 Kötelező illetékek 15,000 0 0.00 
                    
            473-as funkció: 4,750,000 1,570 0.03 

            
P5-150207 projektumra 
összesen: 4,750,000 1,570 0.03 

                    
            4.6. fejezetre összesen: 13,581,000 2,867,757 21.12 
                    
                    

             4. RÉSZRE ÖSSZESEN: 
1,545,173,00
0 

529,970,94
4 34.30 

                    
                    

5 1        
ÓBECSE KÖZSÉG 
POLGÁRI JOGVÉDŐJE       

    0602       

PROGRAM 15: HELYI 
ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLTALÁNOS 
SZOLGÁLTATÁSAI       

    
0602-
0004       Községi vagyonjogi ügyész       

      360     
Más helyen nem kvalifikált 
közrend  és biztonság       

        259 411 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 1,630,000 898,186 55.10 

        /1 4111 
Keresetek, pótlékok és 
térítések a dolgozóknak 1,630,000 898,186 55.10 

        260 412 
Szociális járulékok a 
munkaadó terhére 291,000 154,038 52.93 

        /2 4121 
Nyugdíij- és 
rokkantbiztosítási járulék 196,000 107,782 54.99 

        /3 4122 Betegbiztosítási járulék 84,000 46,256 55.07 

        /4 4123 
Munkanélküliség biztosítási  
járulék 11,000 0 0.00 

        261 415 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 60,000 30,605 51.01 
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        /10 4151 
Költségtérítmény a 
dolgozóknak 60,000 30,605 51.01 

        262 422 Útiköltségek 100,000 38,400 38.40 

          4221 
Belföldi hivatali 
utiköltségek 50,000 0 0.00 

          4222 
Külföldi hivatali 
utiköltségek 50,000 38,400 76.80 

        263 423 Szerződéses szolgáltatások 50,000 0 0.00 

          4233 

A foglalkopztatottak 
oktatásának és képzésének 
szolgáltatásai 50,000 0 0.00 

        264 426 Anyag 50,000 0 0.00 
          4261 Irodai anyag 20,000 0 0.00 
          4264 Közlekedési anyag 30,000 0 0.00 
        265 465 Törvényes donációk 250,000 84,228 33.69 
        /95 4651 Más dotációk és átutalások 250,000 84,228 33.69 

        
265
1 485 

Kártérítés az állami 
szervektől 3,000,000 2,292,800 76.43 

          4851 

Állai szervek által okozott 
sérülések és károk 
megtérítése 3,000,000 2,292,800 76.43 

            360-as funkció: 5,431,000 3,498,257 64.41 

            

0602-0004 
programaktivitásra 
összesen: 5,431,000 3,498,257 64.41 

                    
            5.1 fejezet összesen : 5,431,000 3,498,257 64.41 

            
5. FEJEZETRE 
ÖSSZESEN: 5,431,000 3,498,257 64.41 

                0   

            ÖSSZ KIADÁS: 
1,603,352,00
0 

558,252,73
0 34.82 

 
A 2019. 01. 01-től 2019. 06.30-ig tartó időszakra vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés 
tartalmazza a következő mellékleteket is: 
 
jelentés a folyó és állandó költségvetési tartalékok használatáról; 
jelentés a felvett donációkról és a hazai és külföldi pénzügyi piacon lévő adósságról és a tőkéről és a 
kifizetett adósságokról. 
 
Ezt a jelentést közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                                 A KÉPVISELŐ-TESÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Ikt. szám: I 011-67/2019                                                        mgr. Nenad Tomašević  k.s. 
Kelt: 2019.09.02. 
ÓBECSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. годину 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ( „Службени гласник 
Републике Србије“ , број 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон ) 
и члана 34. став 1. тачка 28. Статута општине Бечеј („Службени лист оштине Бечеј“, број 
5/2019), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-
11-6738/2019-14 од 21.08.2019. године, Скупштина општине Бечеј, на L седници одржаној 
02.09.2019. године, донела је: 
 
 
 

Г О Д И Ш Њ И   П Р О Г Р А М 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 
 

Овим Програмом даје се преглед пољопривредног земљишта по катастарским 
општинама, класама, и културама, утврђује се врста и обим радова на заштити и уређењу 
пољопривредног земљишта, као и план коришћења пољопривредног земљишта  на 
територији општине Бечеј за агроекономску 2019/2020 годину. 
 

 
  ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
Општина Бечеј налази се на источном делу Бачке, на десној обали реке Тисе и 

административно припада Јужнобачком округу. Град Бечеј је друштвено-политички, 
привредни, културни, образовни и здравствени центар општине Бечеј, коју поред њега још 
чине и насељена места Бачко Петрово Село, Бачко Градиште, Дрљан, Пољанице, Милешево и 
Радичевић (Прилог - табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по 
катастарским општинама и културама). 

 
По својој величини спада у групу средњих општина. Са источне стране ослања се на 

обалу реке Тисе, са северне стране граничи се са општином Ада, са северозападне стране 
граничи се са општином Бачка Топола, са западне стране са општином Мали Иђош, са 
југозападне стране са општином Србобран и са јужне стране са општином Жабаљ. 

Општина Бечеј се простире на површини од 486 км2. На подручју општине налази се 
високо квалитетно пољопривредно земљиште, што је и определило становништво да се 
претежно бави пољопривредном производњом како код индивидуалних пољопривредних 
произвођача, тако и у оквиру бројних правних лица који су лоцирани у Општини.   

На територији општине Бечеј извршено је уређење пољопривредног земљишта у 
поступку комасације у свим катастарским општинама (Прилог - табела 2. Преглед површина 
пољопривредног земљишта по облицима својине по КО). 

 
 
РЕЉЕФ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
Садашњи изглед рељефа је последица сложеног утицаја унутрашњих и спољашњих 

сила. Док су унутрашње силе утицале на стварање рељефа издизањем појединих делова и 
спуштањем других, спољашње силе теже да изравнају постојеће висинске разлике. 
Најзначајније геолошко доба за настанак основног облика рељефа је кенозоик. У то доба се 
са овог простора повукло Панонско море и за собом оставило пространу равницу, у којој је 
под утицајем спољашњих сила, ерозијом, ветром и водом почело навејавање леса и песка, 
које и до данас траје. 
 Уочљиви геоморфолошки облици на територији општине Бечеј су: 



 

 

• алувијална раван реке Тисе прати њен ток. Надморска висина алувијалне равни на 
подручју  општине Бечеј креће се од 76 - 78 м. Сама раван нагнута је у правцу речног 
тока. Од ерозивних облика на алувијалној равни уочавају се меандри и мртваје, док су 
акумулативни облици обалски брежуљци и речна острва; 

• лесна тераса или лес који чини прелаз ка слатководним бареним седиментима. 
Апсолутна висина лесне терасе креће се од 80 - 103 м. На површини лесних тераса 
јавља се површинска ерозија, по облику благих страна и широког дна, удубљења у 
којима се може јавити забаривање земљишта (Прилог - табела 3. Површина 
пољопривредног земљишта по класама и културама). 

 
 
ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Земљиште општине Бечеј, настало је у ареалу чернозема и алувијалних земљишта. На 

основу истраживања која су вршена утврђени су следећи педолошки типови: 
• ритска црница бескарбонатна,  
• ритска црница бескарбонатна местимично заслањена, 
• алувијално глиновито земљиште, 
• чернозем карбонатни на лесној тераси, 
• чернозем са знацима оглејавања у лесу. 
 
Највећу површину атара заузима чернозем и његови подтипови. 
 
 
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Температура, падавине и ветар су најважнији елементи који карактеришу климу неког 

подручја. 
 
• Температура 
Клима Бечеја је континенталног типа, коју карактеришу изразите температурне 

амплитуде. Најхладнији месеци су jануар и фебруар, па са затим температура нагло пење да 
би свој максимум достигла у jулу и aвгусту, а затим опада, и достиже свој минимум у 
децембру. Први мразеви се јављају у новембру, а последњи у априлу. 

 
• Падавине 
Годишњи распоред падавина не прати вегетационе потребе пољопривредних култура. 

Често кише падају у облику јаких пљускова, а у летњем периоду могу бити праћене јаким 
градом и грмљавином, што може проузроковати значајне штете у пољопривреди. Максимум 
падавина је у месецу мају и јулу, док се минимум падавина јавља у месецу октобру. 
Секундарни максимум падавина је у месецу децембру. Просечна годишња сума падавина 
креће се око 580 мм док се у вегетационом периоду јавља просечно 315 мм или око 55%, што 
не задовољава потребе биљака. 

 
• Ветар 
У Војводини у току године дувају јаки ветрови, који у великој мери доприносе 

губицима влаге из земљишта. Ветрови се јављају из разних праваца, али је најчешћи из 
северо-западног квадранта, док је други по учесталости југо-источни ветар (кошава) који се 
јавља зими и у пролеће. Просечна брзина ветра се креће од 10 – 20 km/h, док је појава јачих 
ветрова ређа. 

 
 



 

 

• Релативна влажност 
Просечна годишња вредност релативне влажности ваздуха износи 79%. Највећа 

влажност је у децембру (90%), а најмања је у jуну и aвгусту (71%). 
 
• Облачност и осунчавање 
Средња годишња облачност за Бечеј и околину је 5,3 десетине неба. Облачност 

постепено пада од месеца јануара до августа, па се диже и максимум достиже у месецу 
децембру. Максимална облачност у децембру је 7,5 десетина неба, док је минимална  
облачност у месецу августу и износи 3,6 десетина неба. 

Осунчавање је у тесној вези са облачношћу, тј. дужина сијања сунца је у обрнутој 
сразмери са облачношћу. Трајање сунчевог сјаја има велики значај за вегетацију. 
 
 

ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Административна територија Бечеја опкољена је са три стране воденим токовима: 
• Река Тиса са истока, 
• Речица Чик са севера, 
• Канал Дунав –Тиса – Дунав  
Подземне воде представљају такође битну хидрографску карактеристику. На ритским 

земљиштима подземна вода се јавља на дубини 1-1,5 м, а некад и мањој, док се на осталим 
земљиштима подземна вода јавља на дубини од 2 – 2,5 м испод површине. 
 

Одводњавање 
У поступку уређења земљишта комасацијом у периоду 1969-1973. године на 

територији општине Бечеј изграђена је мрежа за одводњавање сувишних површинских вода. 
Постојећу мрежу канала потербно је периодично чистити од барског растиња и продубљивати 
да се не би изгубила функционалност система. Кроз студијска истраживања неопходно је 
испитати евентуалну потребу градње нових канала за одводњавање (Прилог - табела 4. 
Приказ начина одводњавања и површина које се одводњавају). 
 

Наводњавање 
Могућности наводњавања земљишта су неједнако распоређене на територији општине 

Бечеј и углавном доминирају у зонама водотока (река Тиса и канал ДТД и Бељанска бара), 
који имају довољну пропусну моћ воде за системским наводњавањем, и углавном је 
организовано на поседима пољопривредних комбината, док се на осталим подручјима на 
много мањим површинама врши наводњавање и то углавном из мреже канала за 
одводњавање који нису пројектовани као двонаменски, те стога немају ни потребан 
капацитет (Прилог - табела 5. Приказ начина наводњавања и површина које се наводњавају). 
 

 
ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Годишњим програмом заштите пољопривредног земљишта обухваћен је и еколошки 

аспект заштите пољопривредног земљишта и водотокова. Савремени начин живота намеће 
потребу за већом заштитом од еколошког загађења које се огледа у едукацији 
пољопривредних произвођача о количинама и еколошки прихватљивим врстама пестицида и 
минералних ђубрива у пољопривредној производњи, о еколошки прихватљивом начину 
одлагања и уништавања опасних и штетних материја и амбалаже која може да угрози и 
загади површинске и подземне воде које се користе за наводњавање, као и развој 
производње еколошки здраве хране.  

 



 

 

 У том циљу Комисија за заштиту пољопривредног земљишта предлаже: 
 

• Редовну контролу плодности земљишта и употребе минералних ђубрива и пестицида у 
пољопривредној производњи; 

• Редовно чишћење хидрофилне вегетације из каналске мреже за наводњавање и 
одводњавање, чиме се смањује могућност појаве штеточина; 

• Планску едукацију пољопривредника из свих области пољопривредне производње. 
 
(Прилог-План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта). 

 
 

УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Пољопривредно земљиште општине Бечеј уређено је у поступку комасације у 
временском периоду  од 1969 - 1973. године када је изграђена нова каналска мрежа и мрежа 
пољских путева која је подељена на: 

 
• Јавне (магистрални, регионални и локални) 
• Некатегорисане (сеоски, пољски, шумски као и путеви на насипима за 

одбрану од поплаве) 
 

Некатегорисани путеви  су  класификовани као: 
 

• Главни путеви ширине 7-10 м и повезују комплексе табли са сабирним и 
приступним путевима, 

• Сабирни пут ширине 6-8 м, повезује приступне и главне путеве, 
• Приступни пут ширине 5-6 м служи за унутрашњи саобраћај и обезбеђује 

приступ таблама 
• Локални пут ширине 3-4 м служи за непосредан приступ табли и 

парцелама унутар табле. 
 

 
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Годишњи програм је урађен у апликацији за израду Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и 
према упутствима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - 
Управе за пољопривредно земљиште. 
 

По Јавном позиву за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Бечеј за 2019. годину по основу власништва над 
инфраструктуром право је остварило 2 правна лица, а по основи сточарства 97 физичких и 
правних лица.  

По Јавном позиву за доказивање права на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Бечеј за 2019. годину без плаћања накнаде право је 
остварило 2 правна лица. 

Фотокопија документације која се односи на право пречег закупа и права коришћења 
без накнаде је достављена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи 
за пољопривредно земљиште, на техничку контролу и усаглашавање. 

 



 

 

Неопходно је напоменути да на територији општине Бечеј има важећих уговора о 
закупу из  претходних година. (Прилог – Извештај о уговорима о закупу пољопривредног 
државног земљишта) 

 
 
 
Коришћење за 2019. годину предвиђено је на начин садржан у следећим табелама: 
 
 
У прилогу (табела-план прихода) - дат је План прихода сопственог учешћа за 2019. 

годину 
У прилогу (табела–намене улагања) - дат је План радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљишта  
У прилогу- (табела-важећи уговори о закупу) - дат је Извештај о уговорима о закупу 

пољопривредног државног земљишта 
У прилогу – (табела-планирано коришћење ) дати су Предложени бројеви јавног 

надметања за коришћење без плаћања накнаде 
У прилогу – (табела-планирано ППЗ инфраструктура ) дати су Предложени бројеви  

јавног надметања по праву пречег – инфраструктура 
У прилогу – (табела-планирано ППЗ сточари ) дати су Предложени бројеви јавног 

надметања по праву пречег - сточари 
У прилогу - табела ЈН-дат је  Преглед груписаних јавних надметања 
У прилогу – (збирна табела)-  дата је збирна табела. 
У прилогу- (табела- величина ЈН)- дат је преглед Величине јавних надметања 
У прилогу – (табела-изузете парцеле)-дат је приказ  Катастарске парцеле у државној 

својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на коришћење 
без накнаде. 
 
 

Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ                                                                _______________________ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                  мр Ненад Томашевић 
Број: I 011-68/2019 
Дана: 02.09.2019 
Б Е Ч Е Ј 





План прихода сопственог учешћа

Извор средстава Износ

Пренета средства 385.000,00

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 27.500.000,00

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 0,00

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 24.700.000,00

52.585.000,00Укупно



56.350.000,00

одводњавање пољопривредног земљишта Површина у ха - 12400000.00 12.400.000,00 7.500.000,00 60 4.900.000,00 40

наводњавање пољопривредног земљишта Површина у ха - 12400000.00 12.400.000,00 7.500.000,00 60 4.900.000,00 40

обележавање парцела државног земљишта Површина у ха - 500000.00 500.000,00 500.000,00 100 0,00 0

уређење атарских путева Дужина у км - 30950000.00 30.950.000,00 18.750.000,00 61 12.200.000,00 39

претварање необрадивог у обрадиво земљиште Површина у ха - 0.00 0,00 0,00 0 0,00 0

остале мере уређења Површина у ха - 100000.00 100.000,00 100.000,00 100 0,00 0

15.500.000,00

контрола плодности обрадивог пољопривредног 

земљишта(прве до пете класе),унетог 

минералног ђубрива и пестицида у обрадиво 

Површина у ха - 2000000.00 2.000.000,00 2.000.000,00 100 0,00 0

остале мере заштите Површина у ха - 13500000.00 13.500.000,00 13.500.000,00 100 0,00 0

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 34.350.000,00 22.000.000,00

2 Заштита пољопривредног земљишта 15.500.000,00 0,00



2.735.000,00

студијско- истраживачки радови из области 

заштите пољопривредног земљишта

Број радова - 235000.00 235.000,00 235.000,00 100 0,00 0

студијско- истраживачки радови из области 

уређења пољопривредног земљишта

Број радова - 0.00 0,00 0,00 0 0,00 0

пројектно-техничка документација  за остале 

мере заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта

Број радова - 1200000.00 1.200.000,00 1.200.000,00 100 0,00 0

опрема за службу за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини

Број радова - 200000.00 200.000,00 200.000,00 100 0,00 0

трошкови оглашавања пољопривредног 

земљишта у државној својини

Број радова - 100000.00 100.000,00 100.000,00 100 0,00 0

остале мере Број радова - 1000000.00 1.000.000,00 1.000.000,00 100 0,00 0

74.585.000,00

3 Студијско истраживачки радови који третирају 

проблематику земљишта

2.735.000,00 0,00

Укупно (1+2+3) 52.585.000,00 22.000.000,00



Р.бр
Назив физичког / 

правног лица
Број уговора

Годишњ

и 

програм

Шифра 

ЈН
Основ закупа

Катастарс

ка 

општина

Период 

закупа(од-

до)

Укупан 

износ 

годишње 

закупнине 

(еур)

Површин

а

Цена / 

Ха (еур)

Очекиван

и приход 

од 

општине - 

40 %

Средство 

обезбеђе

ња

1 АГРО-ПРОМЕТ ДОО Бечеј 320-11-1906-1/2017-14 205 ППЗ инфраструктура Бачко Градиште 2017-2037 105.411,72 379,0092 278,12 42.164,69 Депозит

2 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-10/2017-14 143 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 46.593,67 162,4154 286,88 18.637,47 Банкарска 

гаранција

3 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-11/2017-14 144 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 44.692,29 153,7667 290,65 17.876,92 Банкарска 

гаранција

4 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-12/2017-14 145 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 22.428,01 77,1650 290,65 8.971,20 Банкарска 

гаранција

5 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-13/2017-14 146 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 6.608,42 22,7364 290,65 2.643,37 Банкарска 

гаранција

6 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-14/2017-14 147 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 37.980,22 130,6734 290,65 15.192,09 Банкарска 

гаранција

7 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-15/2017-14 148 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 39.201,02 149,1124 262,90 15.680,41 Банкарска 

гаранција

8 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-16/2017-14 149 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 30.923,76 106,3952 290,65 12.369,50 Банкарска 

гаранција

9 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-17/2017-14 150 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 14.715,14 50,6284 290,65 5.886,06 Банкарска 

гаранција

10 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-18/2017-14 151 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 5.956,65 409,9554 14,53 2.382,66 Банкарска 

гаранција

11 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-19/2017-14 173 ППЗ инфраструктура Бачко Градиште 2017-2037 3.428,76 235,9780 14,53 1.371,50 Банкарска 

гаранција

12 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-2/2017-14 104 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 23.372,65 80,4151 290,65 9.349,06 Банкарска 

гаранција

13 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-3/2017-14 106 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 31.068,13 117,5642 264,27 12.427,25 Банкарска 

гаранција

14 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-4/2017-14 136 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 18.695,64 68,1136 274,48 7.478,26 Банкарска 

гаранција

15 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-5/2017-14 137 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 20.783,13 76,9081 270,23 8.313,25 Банкарска 

гаранција

16 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-6/2017-14 139 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 33.526,59 115,3504 290,65 13.410,64 Банкарска 

гаранција

17 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-7/2017-14 140 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 38.805,91 143,5060 270,41 15.522,36 Банкарска 

гаранција

18 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-8/2017-14 141 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 24.991,01 88,7066 281,73 9.996,40 Банкарска 

гаранција

19 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-1906-9/2017-14 142 ППЗ инфраструктура Бечеј 2017-2037 20.568,55 71,8511 286,27 8.227,42 Банкарска 

гаранција

Извештај о уговорима о закупу пољопривредног државног земљишта



20 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/108-2018-14 2018 108 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 47.135,61 172,0466 273,97 18.854,24 Јемство

21 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/111-2018-14 2018 111 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 273,56 0,9985 273,97 109,42 Јемство

22 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/112-2018-14 2018 112 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 273,61 0,9987 273,97 109,44 Јемство

23 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/113-2018-14 2018 113 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 548,16 2,0008 273,97 219,26 Јемство

24 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/118-2018-14 2018 118 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 1.488,73 5,4339 273,97 595,49 Јемство

25 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/119-2018-14 2018 119 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 820,79 2,9959 273,97 328,32 Јемство

26 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/120-2018-14 2018 120 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 820,84 2,9961 273,97 328,34 Јемство

27 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/121-2018-14 2018 121 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 842,57 3,0754 273,97 337,03 Јемство

28 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/122-2018-14 2018 122 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 643,97 2,3505 273,97 257,59 Јемство

29 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/123-2018-14 2018 123 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 403,64 1,4733 273,97 161,46 Јемство

30 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/124-2018-14 2018 124 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 82,88 0,3025 273,98 33,15 Јемство

31 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/125-2018-14 2018 125 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 2.528,17 9,2279 273,97 1.011,27 Јемство

32 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/127-2018-14 2018 127 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 822,02 3,0004 273,97 328,81 Јемство

33 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/130-2018-14 2018 130 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 1.917,76 6,9999 273,97 767,10 Јемство

34 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/131-2018-14 2018 131 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 126,46 0,4616 273,96 50,58 Јемство

35 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/132-2018-14 2018 132 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 1.065,61 3,8895 273,97 426,24 Јемство

36 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/133-2018-14 2018 133 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 416,35 1,5197 273,97 166,54 Јемство

37 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/136-2018-14 2018 136 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 296,52 1,0823 273,97 118,61 Јемство

38 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/137-2018-14 2018 137 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 78,63 0,2870 273,97 31,45 Јемство

39 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/138-2018-14 2018 138 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 2.184,83 9,0662 240,99 873,93 Јемство

40 ПИК БЕЧЕЈ АД 320-11-4921/139-2018-14 2018 139 Право пречег закупа- 

инфраструктура

Бечеј 2018-2033 125,80 0,5046 249,31 50,32 Јемство

Укупно: 632.647,78 2.870,9619 220,36 253.059,11



Закупац Катастарска општина Шифра јавног надметања Површина Total

Бачко Градиште 2 4,7748

Бачко Петрово Село 50 6,4056

Бечеј 134 15,1963

26,3767

51 39,3046

52 54,4804

53 16,5064

110,2914

136,6681Укупно:

Предложени бројеви јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде

Геронтолошки центар Бечеј

Геронтолошки центар Бечеј Total

Пољопривредни факултет Универзитет у 

Новом Саду

Бачко Петрово Село

Пољопривредни факултет Универзитет у Новом Саду Total



Закупац Инфраструктура
Катастарска 

општина

Шифра јавног 

надметања

АГРО-ПРОМЕТ ДОО Бечеј Систем за наводњавање Бачко Градиште 1

ПИК БЕЧЕЈ АД Систем за наводњавање Бечеј 133

ПИК БЕЧЕЈ АД Total 148,1655

Укупно: 172,6111

Предложени бројеви  јавног надметања по праву пречег - инфраструктура

Површина 

Total

24,4456

АГРО-ПРОМЕТ ДОО Бечеј Total 24,4456

148,1655



Р.бр

.
Закупац

Врста животиња/број условних 

грла/коефицијент

Површина у 

власништву

Површина у 

власништву 

повезаних 

лица

Површина у 

закупу са 

другим 

лицима

Површина 

која се 

одузима из 

важећих 

уговора

Катастарска 

општина

Шифра јавног 

надметања

118 40,0449

122 3,2292

123 11,5341

124 9,0374

131 10,0035

58 64,7711

202 5,3332

204 69,6500

215 127,7352

216 15,6864

217 95,2416

227 33,1169

485,3835

4

4,4397

5

6,3580

10,7977

Норберт Антал Остале овце - број условних грла: 8.00 

коефицијент: 0.70

0,5881 0 0 0 Бачко Градиште 36 3,8657

3,8657

Василије Аћимов Остала говеда - број условних грла: 0.20 

коефицијент: 0.70

0,2011 0,0257 0 0 Бечеј 188 4,6197

4,6197

Бановић Срђан Остале свиње - број условних грла: 1.00 

коефицијент: 0.40

0,0334 0 0 0 Бачко Градиште 48 1,1619

1,1619

Беретка Ото Остала говеда - број условних грла: 19.20 

коефицијент: 0.70

8,2031 0,6135 0 0 Бечеј 189 5,5523

5,5523

Ратко Беквалац Остала говеда - број условних грла: 8.35 

коефицијент: 0.70

0,9886 10,3881 0 0 Радичевић 242 1,0192

1,0192

Зоран Билбија Остале свиње - број условних грла: 138.05 

коефицијент: 0.40

10,3332 1,7343 0 0 Бачко Градиште 42 7,8753

7,8753

 Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег - сточари

Ukupno

Површина на 

коју лице има 

право пречег 

закупа /ха

1 Агропродукт  

Шинковић

Живина у систему уматичења - број 

условних грла: 1257.80 коефицијент: 0.40

Остала живина - број условних грла: 

8654.23 коефицијент: 0.25

7,0419 0 0 0 2659,6356 Бачко Петрово Село

Бечеј

Милешево

Агропродукт  Шинковић Total

2 Амбруш Золтан Остала говеда - број условних грла: 27.15 

коефицијент: 0.70

Говеда у систему уматичења - број 

условних грла: 62.10 коефицијент: 1.00

4,9161 0,5065

4 25,3132

Василије Аћимов Total

5 6,3666

Бановић Срђан Total

16,517 0 59,1654 Бачко Градиште

Амбруш Золтан Total

3 21,1819

Норберт Антал Total

8 43,1525

Зоран Билбија Total

6 30,4234

Беретка Ото Total

7 5,5683

Ратко Беквалац Total



Бовановић Арпад Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 31.36 коефицијент: 1.00

2,9836 0,5666 0 0 Бачко Петрово Село 115 5,0753

5,0753

Бечеј 142 10,3236

Милешево 229 8,8278

19,1514

Братић Ђура Свиње у систему уматичења - број условних 

грла: 65.60 коефицијент: 1.00

0,3308 0,1531 0 0 Бачко Градиште 41 28,4109

28,4109

Варади Вилмош Остала говеда - број условних грла: 3.40 

коефицијент: 0.70

0,0282 0 0 0 Бачко Градиште 6 1,6702

1,6702

Варга Ласло Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 31.66 коефицијент: 1.00

9,8276 8,5632 1,0246 0 Бачко Градиште 8 2,2346

2,2346

Варга Роберт Остала говеда - број условних грла: 20.00 

коефицијент: 0.70

4,2811 0 0 0 Бечеј 146 6,6647

6,6647

Варга Ј. Роберт Остала говеда - број условних грла: 10.00 

коефицијент: 0.70

5,8187 0,012 0 0 Бачко Петрово Село 104 0,2134

0,2134

Годо Ђерђ Остале овце - број условних грла: 0.74 

коефицијент: 0.70

0,0951 0,0951 0 0 Бачко Петрово Село 113 2,1294

2,1294

Годо Ендре Остале овце - број условних грла: 2.62 

коефицијент: 0.70

0,8301 0,8426 0 0 Бачко Петрово Село 114 10,7677

10,7677

Годо Марија Остале овце - број условних грла: 0.34 

коефицијент: 0.70

0,6539 0,1887 0 0 Бачко Петрово Село 109 1,4701

1,4701

Гор Имре мл. Остала говеда - број условних грла: 5.95 

коефицијент: 0.70

2,0351 3,2333 0 0 Бачко Петрово Село 100 6,2774

6,2774

Гор Имре Остале овце - број условних грла: 3.56 

коефицијент: 0.70

10,6905 1,144 23,71 0 Бачко Петрово Село 98 4,0647

4,0647

121 3,5154

128 4,3066

54 8,2698

16,0918

Деак Ђезе Остале овце - број условних грла: 1.14 

коефицијент: 0.70

1,5651 0 0 0 Бачко Петрово Село 105 3,6286

3,6286

Дудаш Ласло Остале свиње - број условних грла: 10.00 

коефицијент: 0.40

0,1877 2,4785 0 0 Бечеј 187 4,4409

4,4409

9 27,8098

Бовановић Арпад Total

0 104,9394

Бонифарт Марија Total

11 155,6761

Братић Ђура Total

10 Бонифарт Марија Остала говеда - број условних грла: 27.10 

коефицијент: 0.70

Говеда у систему уматичења - број 

1,9638 0 1,6668

14 36,5189

Варга Роберт Total

15 1,1693

Варга Ј. Роберт Total

12 9,1518

Варади Вилмош Total

13 12,2446

Варга Ласло Total

18 8,0554

Годо Марија Total

19 34,3966

Гор Имре мл. Total

16 11,6678

Годо Ђерђ Total

17 59,0013

Годо Ендре Total

20 22,2725

Гор Имре Total

21 Гортва Јожеф Остала говеда - број условних грла: 42.70 

коефицијент: 0.70

Остале свиње - број условних грла: 53.00 

коефицијент: 0.40

58,414 10,052 18,7498 0

23 24,3338

Дудаш Ласло Total

88,1742 Бачко Петрово Село

Гортва Јожеф Total

22 19,8829

Деак Ђезе Total



Ђурић Рајко Остале свиње - број условних грла: 17.00 

коефицијент: 0.40

1,1716 0,2878 0 0 Милешево 222 5,5737

5,5737

Живановић Владан Остала говеда - број условних грла: 25.15 

коефицијент: 0.70

0,4048 0 0 0 Бечеј 192 3,1390

3,1390

111 8,2952

56 4,0179

12,3131

Зони Магдолна Остале овце - број условних грла: 0.44 

коефицијент: 0.70

25,6855 7,5982 0 0 0,0000

0,0000

Бачко Градиште 9 10,4531

Радичевић 234 1,6658

12,1189

Јовановић Слободан Говеда у систему уматичења - број 

условних грла: 1.00 коефицијент: 1.00

1,2393 0,0175 0 0 Бачко Градиште 30 1,2306

1,2306

Кајари Роберт Остала говеда - број условних грла: 1.00 

коефицијент: 0.70

0,5848 0 0 0 Бачко Градиште 32 2,7585

2,7585

Киш Ендре Остале козе - број условних грла: 0.20 

коефицијент: 0.70

7,2126 0 11,974 0 0,0000

0,0000

Киш Карољ Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 11.34 коефицијент: 1.00

0,1492 0,3942 0 0 Бачко Петрово Село 130 1,9704

1,9704

Живко Кнежевић Остала говеда - број условних грла: 6.30 

коефицијент: 0.70

0,23 7,6303 0 0 Бачко Градиште 10 17,4378

17,4378

Иштван Косоруш Остале овце - број условних грла: 1.68 

коефицијент: 0.70

10,1663 0 0 0 Бачко Петрово Село 116 7,3748

7,3748

Крижак Клара Остале овце - број условних грла: 0.26 

коефицијент: 0.70

0,5771 0 0 0 Бачко Петрово Село 97 1,3404

1,3404

Атила Лукач Остале свиње - број условних грла: 8.00 

коефицијент: 0.40

5,2866 3,9354 0 0 Бачко Петрово Село 127 0,5873

0,5873

226 24,8521

228 6,5564

31,4085

Мараци Каталин Свиње у систему уматичења - број условних 

грла: 7.20 коефицијент: 1.00

0,7715 0,0793 0 0 Бачко Градиште 31 3,0421

3,0421

24 30,5406

Ђурић Рајко Total

67,469 Бачко Петрово Село

Зони Золтан Total

27 0

Зони Магдолна Total

25 17,2002

Живановић Владан Total

26 Зони Золтан Остала говеда - број условних грла: 24.90 

коефицијент: 0.70

Говеда у систему уматичења - број 

12,061 0 0 0

30 15,1152

Кајари Роберт Total

31 0

Киш Ендре Total

0 66,4049

Ивановски Спаса Total

29 6,7432

Јовановић Слободан Total

28 Ивановски Спаса Остала говеда - број условних грла: 17.50 

коефицијент: 0.70

Говеда у систему уматичења - број 

8,3451 0 0

34 40,4097

Иштван Косоруш Total

35 7,3449

Крижак Клара Total

32 10,7966

Киш Карољ Total

33 95,5497

Живко Кнежевић Total

172,1011 Милешево

Маго Михајло Total

38 16,6692

Мараци Каталин Total

36 3,218

Атила Лукач Total

37 Маго Михајло Остала говеда - број условних грла: 36.60 

коефицијент: 0.70

Говеда у систему уматичења - број 

6,7251 1,6265 5,5673 0



Маринков Живко Остала говеда - број условних грла: 3.00 

коефицијент: 0.70

6,2702 0,6325 0 0 Радичевић 235 2,6275

2,6275

Марковић Ангела Остале свиње - број условних грла: 2.35 

коефицијент: 0.40

0 1,3699 0 0 Милешево 230 4,3672

4,3672

Милинков Бојан Остале овце - број условних грла: 3.48 

коефицијент: 0.70

0 0 0 0 Бечеј 183 1,2695

1,2695

Молнар Пал Говеда у систему уматичења - број 

условних грла: 5.70 коефицијент: 1.00

2,1335 3,9481 0 0 Бачко Петрово Село 126 0,8118

0,8118

Мориц Флориан Остале овце - број условних грла: 0.76 

коефицијент: 0.70

0,2321 1,5912 0 0 Бачко Градиште 35 4,2173

4,2173

11 41,2518

3 24,0684

65,3202

Немет Тимеа Остале овце - број условних грла: 16.00 

коефицијент: 0.70

0,0084 0 0 0 Бечеј 186 2,0425

2,0425

Николић Петар Остале козе - број условних грла: 0.90 

коефицијент: 0.70

2,5114 0,1237 0 0 Радичевић 237 0,4243

0,4243

Огризовић Милка Остале свиње - број условних грла: 32.00 

коефицијент: 0.40

1,4946 0 0 0 Бачко Градиште 44 2,0632

2,0632

Олујић Душан Говеда у систему уматичења - број 

условних грла: 2.90 коефицијент: 1.00

4,8187 0,0024 0 0 Радичевић 236 0,6842

0,6842

Перишић Слађан Остала говеда - број условних грла: 1.40 

коефицијент: 0.70

0,1604 0 0 0 Бечеј 211 0,8066

0,8066

Петер Ерне Остале козе - број условних грла: 0.26 

коефицијент: 0.70

2,1755 0 0 0 Бечеј 206 1,2013

1,2013

Пеце Алберт Говеда у систему уматичења - број 

условних грла: 23.30 коефицијент: 1.00

1,3798 0 0 0 Бачко Петрово Село 106 4,0004

4,0004

Пеце Винце Остале овце - број условних грла: 12.68 

коефицијент: 0.70

12,7433 1,839 35,7032 0 Бачко Петрово Село 93 7,7545

7,7545

Пеце Моника Остала говеда - број условних грла: 0.90 

коефицијент: 0.70

2,5709 0 0 0 Бачко Петрово Село 107 1,0875

1,0875

12 22,8584

13 0,6553

41 6,956

Милинков Бојан Total

42 4,4484

Молнар Пал Total

39 14,3973

Маринков Живко Total

40 23,9301

Марковић Ангела Total

357,919 Бачко Градиште

Мужлаи Каталин Total

45 11,1916

Немет Тимеа Total

43 23,1087

Мориц Флориан Total

44 Мужлаи Каталин Остале овце - број условних грла: 2.00 

коефицијент: 0.70

Остале свиње - број условних грла: 3.00 

61,8475 0,7835 0 0

48 3,7489

Олујић Душан Total

49 4,4196

Перишић Слађан Total

46 2,3249

Николић Петар Total

47 11,3054

Огризовић Милка Total

52 42,4905

Пеце Винце Total

53 5,9591

Пеце Моника Total

50 6,5825

Петер Ерне Total

51 21,9202

Пеце Алберт Total

0 8903,7683 Бачко Градиште54 ПИК БЕЧЕЈ АД Остали коњи - број условних грла: 7.50 

коефицијент: 0.70

Коњи у систему уматичења - број условних 

2905,9005 21,2162 0



14 1,0719

15 9,3518

16 17,8013

17 7,3967

18 0,7705

19 3,1316

20 32,0230

21 41,2505

22 34,4234

23 0,3350

24 10,1169

25 0,2438

28 16,6892

38 4,7504

39 14,9671

40 6,2977

46 4,1826

110 0,4811

117 35,8572

119 6,5974

132 43,8857

59 0,9815

60 13,1643

61 2,1760

62 0,7216

63 0,6827

64 37,7890

65 38,8643

66 35,4180

67 3,0517

68 102,5866

69 31,3878

70 30,1501

71 27,1416

72 1,0755

73 1,6919

74 8,4125

75 2,0884

76 7,0385

77 1,9225

78 4,6008

79 7,1656

80 13,9411

Бачко Петрово Село

Коњи у систему уматичења - број условних 

грла: 31.70 коефицијент: 1.00

Остала говеда - број условних грла: 881.05 

коефицијент: 0.70

Свиње у систему уматичења - број условних 

грла: 1684.20 коефицијент: 1.00

Говеда у систему уматичења - број 

условних грла: 2320.60 коефицијент: 1.00

Остале свиње - број условних грла: 

17931.00 коефицијент: 0.40



81 1,9285

82 0,9570

83 4,8348

84 0,4474

85 0,8200

86 0,9931

87 0,8343

88 0,5455

89 0,9135

90 3,1857

91 0,8793

137 9,5467

138 44,9989

139 67,6082

140 27,4334

141 59,8093

147 0,6929

148 1,9185

149 1,3078

150 12,4363

151 11,4598

152 14,5170

153 0,2520

154 2,4658

155 0,5762

156 0,6781

157 6,8270

158 3,1226

159 6,7729

160 0,7523

161 6,6143

162 10,4524

163 5,3769

164 0,4804

165 7,4917

166 43,5303

167 6,5994

168 20,1863

169 129,7724

170 27,5605

171 47,7807

172 57,5750

173 28,2673

Бечеј



174 73,1503

175 10,8010

176 3,9662

177 4,2322

178 0,6081

179 0,1104

180 32,3437

182 0,2705

185 0,6137

196 2,5866

201 2,3361

203 23,6170

205 5,7212

207 10,3053

208 3,1213

212 119,7876

218 5,3945

219 6,5953

220 68,5278

221 0,6489

225 0,1311

231 22,5778

232 16,4347

233 2,4248

238 1,0772

239 8,4412

1.794,2174

Проданов Горан Остала говеда - број условних грла: 0.30 

коефицијент: 0.70

0 0 0 0 Бечеј 198 2,5970

2,5970

Проданов Снежана Свиње у систему уматичења - број условних 

грла: 4.00 коефицијент: 1.00

2,6812 1,0851 3,8255 0 Бачко Петрово Село 112 2,2090

2,2090

Протић Зорица Остале свиње - број условних грла: 3.00 

коефицијент: 0.40

0,489 0,163 0 0 Бечеј 193 1,1950

1,1950

Ракић Павле Остала говеда - број условних грла: 18.50 

коефицијент: 0.70

34,5825 19,1595 14,4146 0 Бачко Градиште 27 14,3068

14,3068

Ракић Стеван Свиње у систему уматичења - број условних 

грла: 20.70 коефицијент: 1.00

58,7498 2,2491 0 0 Бачко Градиште 29 13,2479

13,2479

Ристић Радомир Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 1.58 коефицијент: 1.00

0 0 0 0 Бечеј 210 0,2884

0,2884

55 14,23

Проданов Горан Total

56 12,1042

Проданов Снежана Total

Милешево

Радичевић

ПИК БЕЧЕЈ АД Total

59 72,5911

Ракић Стеван Total

60 1,58

Ристић Радомир Total

57 6,548

Протић Зорица Total

58 78,3934

Ракић Павле Total



Сабо Тибор Остале овце - број условних грла: 1.50 

коефицијент: 0.70

3,663 1,4423 0 0 Бачко Петрово Село 92 0,8112

0,8112

Секереш Илонка Остале овце - број условних грла: 17.40 

коефицијент: 0.70

9,6078 4,2471 0 0 Бачко Петрово Село 103 4,0013

4,0013

Секереш Јанош мл. Остале овце - број условних грла: 22.40 

коефицијент: 0.70

1,3938 0 0 0 Бачко Петрово Село 101 7,0967

7,0967

Секереш Ференц Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 9.14 коефицијент: 1.00

1,8744 0 0 0 Бачко Петрово Село 102 1,3260

1,3260

Сиђи Шандор Остала говеда - број условних грла: 1.70 

коефицијент: 0.70

5,0371 0,0129 0 0 Милешево 213 4,4968

4,4968

Силађи Андраш Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 25.22 коефицијент: 1.00

2,8139 8,6249 1,165 0 Бачко Петрово Село 95 2,3025

2,3025

Силађи Тибор Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 34.72 коефицијент: 1.00

12,1775 0 12,3507 0 Бачко Петрово Село 96 1,8600

1,8600

Станковић Симеун Остала говеда - број условних грла: 2.20 

коефицијент: 0.70

1,3067 0 0 0 Милешево 214 4,7511

4,7511

Стојан Станковић Остала говеда - број условних грла: 14.00 

коефицијент: 0.70

1,5787 0 0 0 Милешево 224 1,5004

1,5004

Станковић Тодор Остала говеда - број условних грла: 4.70 

коефицијент: 0.70

0,0755 0 0 0 Милешево 223 2,8314

2,8314

Стефанов Радмила Свиње у систему уматичења - број условних 

грла: 7.20 коефицијент: 1.00

0 0 0 0 Бачко Градиште 37 1,9141

1,9141

Стојков Душан Остала говеда - број условних грла: 14.60 

коефицијент: 0.70

13,6585 1,9091 0 0 Бачко Градиште 34 5,3021

5,3021

Стојшић Радивој Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 8.76 коефицијент: 1.00

0 0 0 0 Бачко Градиште 7 3,7066

3,7066

Танчић Бранко Остале свиње - број условних грла: 67.11 

коефицијент: 0.40

3,6251 0,0964 0 0 Радичевић 240 4,2199

4,2199

Танчић Светозар Остале свиње - број условних грла: 0.10 

коефицијент: 0.40

0 0 0 0 Радичевић 241 0,7191

0,7191

Телђеши Андраш Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 9.04 коефицијент: 1.00

0,2193 0 0 0 Бечеј 195 1,6098

1,6098

63 38,8862

Секереш Јанош мл. Total

64 7,2656

Секереш Ференц Total

61 4,4447

Сабо Тибор Total

62 21,9251

Секереш Илонка Total

67 10,1918

Силађи Тибор Total

68 26,0333

Станковић Симеун Total

65 24,64

Сиђи Шандор Total

66 12,6162

Силађи Андраш Total

71 10,488

Стефанов Радмила Total

72 29,0524

Стојков Душан Total

69 8,2213

Стојан Станковић Total

70 15,5145

Станковић Тодор Total

75 3,94

Танчић Светозар Total

76 8,8207

Телђеши Андраш Total

73 20,31

Стојшић Радивој Total

74 23,1225

Танчић Бранко Total



Тепић Томислав Остала говеда - број условних грла: 2.00 

коефицијент: 0.70

0,0962 0 0 0 Бечеј 181 0,2379

0,2379

Тобџић Наталија Остала говеда - број условних грла: 1.00 

коефицијент: 0.70

0 11,6714 0 0 Бечеј 197 0,0052

0,0052

Тополчањи Денеш Остала говеда - број условних грла: 9.05 

коефицијент: 0.70

7,3387 2,4717 0 0 Бачко Петрово Село 129 2,5047

2,5047

Тот Пирошка Остале козе - број условних грла: 0.60 

коефицијент: 0.70

0,1164 0,1574 0 0 Бачко Петрово Село 55 12,8360

12,8360

Небојша Ћук Остале свиње - број условних грла: 11.00 

коефицијент: 0.40

2,9534 0 0 0 Бачко Градиште 43 4,9360

4,9360

Уларик Тивадар Говеда у систему уматичења - број 

условних грла: 4.10 коефицијент: 1.00

15,172 0 0 0 Бечеј 191 5,6955

5,6955

Ферчик Жолт Остале овце - број условних грла: 3.30 

коефицијент: 0.70

1,5221 0 0 0 Бачко Петрово Село 108 2,6440

2,6440

Ферчик Моника Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 24.06 коефицијент: 1.00

0,897 6,3927 0 0 Бачко Петрово Село 57 3,0606

3,0606

Ханак Тибор Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 6.46 коефицијент: 1.00

0,3171 0 0 0 Бачко Петрово Село 120 1,1211

1,1211

Хорват Јожеф Остале свиње - број условних грла: 2.00 

коефицијент: 0.40

1,9768 0 0 0 Бачко Градиште 33 4,3769

4,3769

Хорват Лајош Остале овце - број условних грла: 3.16 

коефицијент: 0.70

1,7069 0,9349 0 0 Бачко Градиште 26 2,6299

2,6299

Црнов Слободан Остала говеда - број условних грла: 4.85 

коефицијент: 0.70

3,7111 0,6806 0 0 Бачко Градиште 45 4,9646

4,9646

Чаби Имре Остале овце - број условних грла: 14.20 

коефицијент: 0.70

0,0118 1,1017 0 0 Бачко Петрово Село 99 5,5893

5,5893

Чеке Атила Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 2.16 коефицијент: 1.00

0,1378 0 0 0 Бечеј 184 1,4243

1,4243

Червењак Ласло Остала говеда - број условних грла: 4.50 

коефицијент: 0.70

3,3372 0 14,0213 0 Бечеј 190 3,0407

3,0407

Чоти Маћаш Остала говеда - број условних грла: 3.90 

коефицијент: 0.70

1,6874 0,4995 0 0 Бечеј 194 1,7234

1,7234

79 13,7246

Тополчањи Денеш Total

80 70,3342

Тот Пирошка Total

77 1,3038

Тепић Томислав Total

78 0,0286

Тобџић Наталија Total

83 14,4879

Ферчик Жолт Total

84 16,7703

Ферчик Моника Total

81 27,0466

Небојша Ћук Total

82 31,208

Уларик Тивадар Total

87 14,4102

Хорват Лајош Total

88 27,2033

Црнов Слободан Total

85 6,1429

Ханак Тибор Total

86 23,9832

Хорват Јожеф Total

91 16,6615

Червењак Ласло Total

92 9,4431

Чоти Маћаш Total

89 30,6265

Чаби Имре Total

90 7,8042

Чеке Атила Total



143 15,0886

144 3,4716

200 28,0232

46,5834

Џигурски Никола Остала говеда - број условних грла: 0.30 

коефицијент: 0.70

1,3681 0 3,7906 0 Бечеј 199 1,1956

1,1956

Шељмеши Жужана Остали коњи - број условних грла: 1.20 

коефицијент: 0.70

4,3397 0,006 2,1502 0 Бечеј 145 12,8916

12,8916

Шереш Терезија Овце у систему уматичења - број условних 

грла: 6.84 коефицијент: 1.00

2,2134 3,1456 0 0 Бачко Петрово Село 94 0,2703

0,2703

Шипош Михаљ Остале овце - број условних грла: 13.08 

коефицијент: 0.70

0 0,4341 5,3344 0 Бачко Петрово Село 125 15,0211

15,0211

2.840,8021

0 255,2515 Бечеј

Џигурски Васа Total

94 6,5513

Џигурски Никола Total

93 Џигурски Васа Остала говеда - број условних грла: 96.15 

коефицијент: 0.70

Говеда у систему уматичења - број 

условних грла: 196.30 коефицијент: 1.00

8,3535 0 0

97 82,3075

Шипош Михаљ Total

Укупно:

95 70,6391

Шељмеши Жужана Total

96 1,481

Шереш Терезија Total



Шифра ЈН Кат. општина Потес
Лист 

непокрет.
Број парцеле

Култура и 

класа

Фактичко 

стање
Сувласник Боја Напомена Основ закупа

Површина Total

1 Бачко Градиште КУРИЈА 4202 10038 њива 2 њива АГРО-ПРОМЕТ 

ДОО Бечеј 

Право пречег 

закупа- 
24,4456

24,4456

2 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 2354 10189/21 њива 1 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,0980

2 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 2354 10189/21 њива 2 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
4,6768

4,7748

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

18327 13840/2 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,6373

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

18327 13840/2 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1358

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13841 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,8438

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13841 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1793

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13842 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,5010

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13842 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1061

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13850 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
2,6510

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13850 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,4797

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13851 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
1,8700

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13851 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,3377

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13858 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
1,3432

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13858 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,5223

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13859 ливада 3 ливада Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0967

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13861/2 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
2,5668

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13861/2 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,4335

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13862 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
1,2109

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13862 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1736

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13864/1 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
2,5245

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13864/1 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1910

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13864/3 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,9803

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13864/3 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0602

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13865/1 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
1,5528

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13865/1 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0863

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13865/2 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,6882

3 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13865/2 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0353

3 Бачко Градиште ИЛИYИЈА 19098 13931 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
2,3306

Преглед груписаних јавних надметања

1
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3 Бачко Градиште ИЛИYИЈА 19098 13932/1 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,4768

3 Бачко Градиште ИЛИYИЈА 19098 13932/5 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1500

3 Бачко Градиште ПЛАВША 19098 13857 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,6323

3 Бачко Градиште ПЛАВША 19098 13857 њива 2 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
0,2714

24,0684

4 Бачко Градиште ВАГАН 19098 10923 њива 2 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
4,4397

4,4397

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

2808 10507 њива 1 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
1,6567

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

2808 10507 њива 2 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
0,3962

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10407 њива 1 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
1,1636

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10407 њива 2 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
0,4635

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10407 њива 3 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
0,4598

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10408 њива 1 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
0,5668

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10408 њива 2 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
0,2244

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10408 њива 3 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
0,0703

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10409 њива 1 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
0,8883

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10409 њива 2 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
0,3475

5 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10409 њива 3 њива Амбруш Золтан Право пречег 

закупа- сточари
0,1209

6,3580

6 Бачко Градиште БАРСКА 

ДУЖ

18322 10728 њива 6 њива Варади Вилмош Право пречег 

закупа- сточари
0,8581

6 Бачко Градиште БАРСКА 

ДУЖ

19098 10789 пашњак 4 пашњак Варади Вилмош Право пречег 

закупа- сточари
0,0153

6 Бачко Градиште ВАГАН 18591 10891/1 њива 1 њива Варади Вилмош Право пречег 

закупа- сточари
0,3988

6 Бачко Градиште ВАГАН 18591 10891/2 њива 1 њива Варади Вилмош Право пречег 

закупа- сточари
0,3980

1,6702

7 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10544 њива 1 њива Стојшић Радивој Право пречег 

закупа- сточари
0,2746

7 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10544 њива 2 њива Стојшић Радивој Право пречег 

закупа- сточари
0,0438

7 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10545 њива 1 њива Стојшић Радивој Право пречег 

закупа- сточари
2,9364

7 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10545 њива 2 њива Стојшић Радивој Право пречег 

закупа- сточари
0,4518

3,7066

8 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10582 њива 1 њива Варга Ласло Право пречег 

закупа- сточари
0,6735

8 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10582 њива 4 њива Варга Ласло Право пречег 

закупа- сточари
0,0696

8 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10638/2 њива 1 њива Варга Ласло Право пречег 

закупа- сточари
1,4915

2,2346

9 Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10049 њива 1 њива Ивановски 

Спаса 

Право пречег 

закупа- сточари
0,9201

3

4

5

6

7

8



9 Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10049 њива 2 њива Ивановски 

Спаса 

Право пречег 

закупа- сточари
1,5713

9 Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10046 њива 1 њива Ивановски 

Спаса 

Право пречег 

закупа- сточари
5,4699

9 Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10050 њива 1 њива Ивановски 

Спаса 

Право пречег 

закупа- сточари
0,8524

9 Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10050 њива 2 њива Ивановски 

Спаса 

Право пречег 

закупа- сточари
1,6394

10,4531

10 Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10040 њива 3 њива Живко 

Кнежевић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,8119

10 Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10041 њива 3 њива Живко 

Кнежевић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,8454

10 Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10042 њива 2 њива Живко 

Кнежевић 

Право пречег 

закупа- сточари
1,0497

10 Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10043 њива 2 њива Живко 

Кнежевић 

Право пречег 

закупа- сточари
3,3714

10 Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10044 њива 1 њива Живко 

Кнежевић 

Право пречег 

закупа- сточари
1,3765

10 Бачко Градиште КУРИЈА 18806 10013/1 њива 1 њива Живко 

Кнежевић 

Право пречег 

закупа- сточари
9,9829

17,4378

11 Бачко Градиште КУРИЈА 18806 10013/1 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
39,3886

11 Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10012 њива 1 њива Мужлаи 

Каталин 

Право пречег 

закупа- сточари
1,8632

41,2518

12 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
10,3956

12 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
4,3658

12 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,1241

12 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19098 10082/5 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,3340

12 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19098 10083 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
4,6389

22,8584

13 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19098 10189/26 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4312

13 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19098 10189/5 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2241

0,6553

14 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18805 10173 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0251

14 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19098 10190/1 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6573

14 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19098 10190/2 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3895

1,0719

15 Бачко Градиште БУYАК 7029 10596 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3872

15 Бачко Градиште БУYАК 7029 10596 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0389

15 Бачко Градиште БУYАК 7029 10596 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0720

15 Бачко Градиште БУYАК 19098 10590 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,5862

15 Бачко Градиште БУYАК 19098 10590 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1698

15 Бачко Градиште БУYАК 19098 10590 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,9773
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15 Бачко Градиште БУYАК 19098 10591 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8121

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

2808 10507 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5824

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

2808 10507 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1392

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10508/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0736

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10508/1 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0173

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10532 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5512

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10532 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0985

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10533 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4132

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10533 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0733

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10544 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7997

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10544 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1274

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10582 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,1765

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10582 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1215

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10622/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1357

15 Бачко Градиште КОШТАН

ИЦА

19098 10624/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8942

15 Бачко Градиште КРНАЖАР

А

19098 10680/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0705

15 Бачко Градиште КРНАЖАР

А

19098 10680/1 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0259

15 Бачко Градиште КРНАЖАР

А

19098 10680/1 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0082

9,3518

16 Бачко Градиште БАРСКА 

ДУЖ

19098 10788 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,1898

16 Бачко Градиште БАРСКА 

ДУЖ

19098 10789 пашњак 4 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8762

16 Бачко Градиште ВАГАН 18322 10904 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4097

16 Бачко Градиште ВАГАН 18322 10917 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,0522

16 Бачко Градиште ВАГАН 18322 10918 пашњак 4 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
4,1527

16 Бачко Градиште ВАГАН 18322 10919 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,1164

16 Бачко Градиште ВАГАН 18322 10920 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4959

16 Бачко Градиште ВАГАН 18322 10928 трстик-

мочвара 2

пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5250

16 Бачко Градиште ВАГАН 18322 10929 ливада 3 ливада ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1532

16 Бачко Градиште ВАГАН 19098 10925 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
5,3046

16 Бачко Градиште ВАГАН 19098 10932 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5256

17,8013

17 Бачко Градиште ЕКОНОМ

ИЈА

19098 13920 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,7003

17 Бачко Градиште ЕКОНОМ

ИЈА

19098 13923 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,2061

17 Бачко Градиште ЕКОНОМ

ИЈА

19098 13924 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,4903
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7,3967

18 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18326 11688 воћњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7705

0,7705

19 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

1965 12265 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5324

19 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18322 11112 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2897

19 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18322 12540 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5861

19 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18322 12550 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5757

19 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18322 12580 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5559

19 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18322 13011 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1978

19 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18322 13046 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1074

19 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18322 13050 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1726

19 Бачко Градиште СРЕДОЈА 

ПЕТРОВИ

639 1163/3 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1140

3,1316

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13142 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1112

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13142 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1692

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13143 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5420

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13143 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8268

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13144 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4367

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13144 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6653

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13145 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,4465

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13145 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,2073

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13146 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3601

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13146 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5499

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13148 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1252

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13148 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1914

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13149 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
11,0008

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13150 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8983

20 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13151 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
12,4923

32,0230

21 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13151 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
9,3855

21 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13152 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,1807

21 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13153 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
8,1407

21 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13154 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
4,3751

21 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13155 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
17,1685
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41,2505

22 Бачко Градиште ВАГАН 18326 10939 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,4154

22 Бачко Градиште ВАГАН 18326 10940 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
28,5911

22 Бачко Градиште ВАГАН 18326 10941 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,4169

34,4234

23 Бачко Градиште СВЕТОЗАР

А 

639 34/10 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1094

23 Бачко Градиште СВЕТОЗАР

А 

2917 34/9 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1216

23 Бачко Градиште СВЕТОМИ

РА 

19159 420/16 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1040

0,3350

24 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18322 11310 пашњак 2 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,3810

24 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18322 11311 њива 4 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,2032

24 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

18322 11322 пашњак 2 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
6,5327

10,1169

25 Бачко Градиште СТАРИ 

ВИНОГРА

18322 12479 пашњак 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2438

0,2438

26 Бачко Градиште ДОЊИ 

РИТ

19098 13151 њива 5 њива Хорват Лајош Право пречег 

закупа- сточари
2,6299

2,6299

27 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18806 10089/1 њива 1 њива Ракић Павле Право пречег 

закупа- сточари
10,1110

27 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18806 10089/1 њива 3 њива Ракић Павле Право пречег 

закупа- сточари
4,1958

14,3068

28 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18806 10089/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
11,7946

28 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18806 10089/1 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
4,8946

16,6892

29 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18806 10089/1 њива 1 њива Ракић Стеван Право пречег 

закупа- сточари
9,3626

29 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18806 10089/1 њива 3 њива Ракић Стеван Право пречег 

закупа- сточари
3,8853

13,2479

30 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 1 њива Јовановић 

Слободан 

Право пречег 

закупа- сточари
0,5112

30 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 2 њива Јовановић 

Слободан 

Право пречег 

закупа- сточари
0,4666

30 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 3 њива Јовановић 

Слободан 

Право пречег 

закупа- сточари
0,2528

1,2306

31 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 1 њива Мараци Каталин Право пречег 

закупа- сточари
1,2638

31 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 2 њива Мараци Каталин Право пречег 

закупа- сточари
1,1534

31 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 3 њива Мараци Каталин Право пречег 

закупа- сточари
0,6249

3,0421
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32 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 1 њива Кајари Роберт Право пречег 

закупа- сточари
1,1457

32 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 2 њива Кајари Роберт Право пречег 

закупа- сточари
1,0460

32 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 3 њива Кајари Роберт Право пречег 

закупа- сточари
0,5668

2,7585

33 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 1 њива Хорват Јожеф Право пречег 

закупа- сточари
1,8181

33 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 2 њива Хорват Јожеф Право пречег 

закупа- сточари
1,6596

33 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 3 њива Хорват Јожеф Право пречег 

закупа- сточари
0,8992

4,3769

34 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 земљиште 

под зградом-

њива Стојков Душан Право пречег 

закупа- сточари
0,0156

34 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 1 њива Стојков Душан Право пречег 

закупа- сточари
3,2545

34 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 2 њива Стојков Душан Право пречег 

закупа- сточари
1,3669

34 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 3 њива Стојков Душан Право пречег 

закупа- сточари
0,6651

5,3021

35 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 1 њива Мориц Флориан Право пречег 

закупа- сточари
2,5964

35 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 2 њива Мориц Флориан Право пречег 

закупа- сточари
1,0904

35 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 3 њива Мориц Флориан Право пречег 

закупа- сточари
0,5305

4,2173

36 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 1 њива Норберт Антал Право пречег 

закупа- сточари
2,3799

36 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 2 њива Норберт Антал Право пречег 

закупа- сточари
0,9995

36 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 3 њива Норберт Антал Право пречег 

закупа- сточари
0,4863

3,8657

37 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 1 њива Стефанов 

Радмила 

Право пречег 

закупа- сточари
1,1784

37 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 2 њива Стефанов 

Радмила 

Право пречег 

закупа- сточари
0,4949

37 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 њива 3 њива Стефанов 

Радмила 

Право пречег 

закупа- сточари
0,2408

1,9141

38 Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10050 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,6248

38 Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10050 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,1256

4,7504

39 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
6,2173

39 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
5,6749

39 Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,0749

14,9671

40 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

557 14573 бара њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6418

40 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

18322 14116 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2381
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40 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

18322 14116 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0120

40 Бачко Градиште ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ

1965 14182 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3957

40 Бачко Градиште ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ

3534 14037 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7671

40 Бачко Градиште ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ

3534 14037 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1152

40 Бачко Градиште ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ

19098 13891 ливада 3 ливада ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4250

40 Бачко Градиште ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ

19098 14024 њива 6 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,3367

40 Бачко Градиште ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ

19098 14273/7 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0389

40 Бачко Градиште ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ

19098 14273/7 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3272

6,2977

41 Бачко Градиште КУРИЈА 18806 10013/1 њива 1 њива Братић Ђура Право пречег 

закупа- сточари
28,4109

28,4109

42 Бачко Градиште КУРИЈА 18806 10013/1 њива 1 њива Зоран Билбија Право пречег 

закупа- сточари
7,8753

7,8753

43 Бачко Градиште КУРИЈА 18806 10013/1 њива 1 њива Небојша Ћук Право пречег 

закупа- сточари
4,9360

4,9360

44 Бачко Градиште КУРИЈА 18806 10013/1 њива 1 њива Огризовић 

Милка 

Право пречег 

закупа- сточари
2,0632

2,0632

45 Бачко Градиште КУРИЈА 18806 10013/1 њива 1 њива Црнов Слободан Право пречег 

закупа- сточари
4,9646

4,9646

46 Бачко Градиште КУРИЈА 18806 10013/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,1852

46 Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10014/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,3577

46 Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10014/1 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1300

46 Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10023/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4414

46 Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10023/2 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0683

4,1826

47 Бачко Градиште БУYАК 19098 10606/1 њива 1 њива Закуп 0,3565

47 Бачко Градиште БУYАК 19098 10606/2 њива 1 њива Закуп 0,3504

47 Бачко Градиште БУYАК 19098 10606/3 њива 1 њива Закуп 0,4802

1,1871

48 Бачко Градиште БУYАК 18327 10592 њива 1 њива Бановић Срђан Право пречег 

закупа- сточари
0,2485

48 Бачко Градиште БУYАК 18327 10592 њива 3 њива Бановић Срђан Право пречег 

закупа- сточари
0,0261

48 Бачко Градиште БУYАК 18327 10592 њива 4 њива Бановић Срђан Право пречег 

закупа- сточари
0,2305

48 Бачко Градиште БУYАК 19098 10590 њива 2 њива Бановић Срђан Право пречег 

закупа- сточари
0,3812

48 Бачко Градиште БУYАК 19098 10590 њива 3 њива Бановић Срђан Право пречег 

закупа- сточари
0,0408
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48 Бачко Градиште БУYАК 19098 10590 њива 4 њива Бановић Срђан Право пречег 

закупа- сточари
0,2348

1,1619

49 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 13867 њива 2 њива Закуп 0,4660

49 Бачко Градиште ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ

19098 14274/1 њива 3 њива Закуп 1,4587

1,9247

50 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 1 3773 9638 њива 1 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,4100

50 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 1 3773 9639/1 њива 1 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
1,0932

50 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 1 3773 9648/1 њива 1 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
1,1746

50 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 1 3773 9655 њива 1 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
1,3091

50 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 1 3773 9656 њива 1 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,7469

50 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 1 3773 9657 њива 1 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,3498

50 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

3773 14197 њива 5 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,1838

50 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

3773 14197 њива 6 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,1038

50 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 3773 13185 њива 2 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,0293

50 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 3773 13193 њива 1 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,1129

50 Бачко Петрово 

Село

ЦИК 3773 14198 њива 5 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,5339

50 Бачко Петрово 

Село

ЦИК 3773 14198 њива 6 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,3583

6,4056

51 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14057 12098/2 њива 2 њива Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
39,3046

39,3046

52 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11235 њива 3 њива Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
0,1659

52 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11238 њива 4 њива Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
0,2781

52 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11240 њива 3 њива Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
48,7646

52 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6508 11236/2 трстик-

мочвара 2

трстик-

мочвара

Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
0,5950

52 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14237 11234 њива 3 њива Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
3,6361

52 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14289 11233/22 њива 3 њива Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
1,0407

54,4804

53 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14100 12101 њива 2 њива Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
8,9411

53 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14100 12101 њива 3 њива Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
7,4121

53 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14263 12103/1 њива 2 њива Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
0,0760

53 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14263 12103/1 њива 3 њива Пољопривредни 

факултет 

Коришћење без 

накнаде-
0,0772

16,5064

54 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14351 11483 њива 2 њива Гортва Јожеф Право пречег 

закупа- сточари
2,8492

54 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14351 11483 њива 3 њива Гортва Јожеф Право пречег 

закупа- сточари
5,4206
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8,2698

55 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8001 њива 3 њива Тот Пирошка Право пречег 

закупа- сточари
0,6996

55 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8002 ливада 3 ливада Тот Пирошка Право пречег 

закупа- сточари
0,1493

55 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8007 земљиште 

под зградом-

њива Тот Пирошка Право пречег 

закупа- сточари
0,0195

55 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8007 њива 3 њива Тот Пирошка Право пречег 

закупа- сточари
0,6753

55 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8008 њива 3 њива Тот Пирошка Право пречег 

закупа- сточари
0,0757

55 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8016 њива 3 њива Тот Пирошка Право пречег 

закупа- сточари
11,2166

12,8360

56 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14250 8030 њива 2 њива Зони Золтан Право пречег 

закупа- сточари
2,8797

56 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14250 8030 њива 3 њива Зони Золтан Право пречег 

закупа- сточари
1,1382

4,0179

57 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 2 522 8391 њива 2 њива Ферчик Моника Право пречег 

закупа- сточари
0,2616

57 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 2 522 8391 њива 3 њива Ферчик Моника Право пречег 

закупа- сточари
0,0986

57 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 8253/1 њива 2 њива Ферчик Моника Право пречег 

закупа- сточари
1,5509

57 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 8253/1 њива 3 њива Ферчик Моника Право пречег 

закупа- сточари
0,6549

57 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6508 8254/1 пашњак 1 пашњак Ферчик Моника Право пречег 

закупа- сточари
0,4946

3,0606

58 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12976 њива 4 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
2,3457

58 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12977 њива 4 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
12,9864

58 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12977 њива 5 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
15,7495

58 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12978 њива 4 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
14,6041

58 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12978 њива 5 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
15,0070

58 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 13067 њива 4 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
3,4474

58 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 13067 њива 5 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,6310

64,7711

59 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

14397 14110 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0386

59 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

14397 14126 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0351

59 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 14396 13373 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1586

59 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 14396 13373 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1556

59 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 14397 13126 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0553

59 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 14397 13166 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0436

59 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 14397 13213 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0452

59 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 14397 13482 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2435

59 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 14397 13531 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1116
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59 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 14397 13532 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0944

0,9815

60 Бачко Петрово 

Село

ПЕСКАРА 14165 13150/2 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
13,1643

13,1643

61 Бачко Петрово 

Село

ОРЛОВАЦ

А

4192 9394/1 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1361

61 Бачко Петрово 

Село

ОРЛОВАЦ

А

4192 9394/1 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0470

61 Бачко Петрово 

Село

ОРЛОВАЦ

А

4192 9394/2 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1383

61 Бачко Петрово 

Село

ОРЛОВАЦ

А

4192 9394/2 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0532

61 Бачко Петрово 

Село

ОРЛОВАЦ

А

4192 9395/1 ливада 3 ливада ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0389

61 Бачко Петрово 

Село

ОРЛОВАЦ

А

4192 9395/2 ливада 3 ливада ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0352

61 Бачко Петрово 

Село

ОРЛОВАЦ

А

14397 9396 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8604

61 Бачко Петрово 

Село

ОРЛОВАЦ

А

14397 9396 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6804

61 Бачко Петрово 

Село

ОРЛОВАЦ

А

14397 9397 ливада 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0142

61 Бачко Петрово 

Село

ОРЛОВАЦ

А

14397 9397 трстик-

мочвара 2

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1723

2,1760

62 Бачко Петрово 

Село

УНУТРАШ

ЊИ 

894 9300 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1238

62 Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРС

КИ ПУТ

6043 1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0487

62 Бачко Петрово 

Село

ЦИК 14397 10224 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2812

62 Бачко Петрово 

Село

ЦИК 14397 10243 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2679

0,7216

63 Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСК

И ПУТ

1678 991 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0948

63 Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСК

И ПУТ

6791 981 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0348

63 Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСК

И ПУТ

6793 977 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0643

63 Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА

6563 1014/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4888

0,6827

64 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12956 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
10,2170

64 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12957 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
5,4855

64 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12958 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
22,0865

37,7890

65 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12961 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
25,6764

65 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12962 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,1330

65 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12963 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
10,0549

38,8643

66 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12966 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
7,7487
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66 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12967 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,0978

66 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12968 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
26,5715

35,4180

67 Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА

525 3625 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5389

67 Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗА

НСКА

6747 3626 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,5128

3,0517

68 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12980 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
28,9288

68 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12980 њива 6 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
36,8386

68 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12999 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5621

68 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 13000 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,0998

68 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6508 12979 пашњак 4 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
35,1573

102,5866

69 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12965 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
31,3878

31,3878

70 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12964 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
25,8420

70 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12964 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
4,3081

30,1501

71 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12955 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
27,1416

27,1416

72 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 12230 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8148

72 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 12230 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2607

1,0755

73 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11089 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5026

73 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11089 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3803

73 Бачко Петрово 

Село

ЦИК 14338 12361 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5367

73 Бачко Петрово 

Село

ЦИК 14338 12361 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1655

73 Бачко Петрово 

Село

ЦИК 14338 12361 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1068

1,6919

74 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 2 522 8391 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1582

74 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 2 522 8391 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0597

74 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 2 14397 8390 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5624

74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11153/24 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4233

74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11153/24 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8947

74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 8042/10 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6672
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74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 8043/17 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,0090

74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 8043/20 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0377

74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 8043/20 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3647

74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 8043/23 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3513

74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 8047/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,4240

74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14330 8042/22 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,7861

74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14397 11003 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6077

74 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14397 11004/2 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0665

8,4125

75 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11156 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0300

75 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11161 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,7579

75 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11162 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3005

2,0884

76 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11171 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4216

76 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11173 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
5,5935

76 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14328 8041/3 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3243

76 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14328 8041/3 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6991

7,0385

77 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 8037 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1139

77 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14101 8036 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7766

77 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14101 8036 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2954

77 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14390 8041/1 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7366

1,9225

78 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11181 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1522

78 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11181 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3414

78 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11182/2 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,4094

78 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11182/2 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6978

4,6008

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11194 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0201

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11194 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1735

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11195 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7974

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11196 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3869

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11197 ливада 3 ливада ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4033

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11198 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0227
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79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11198 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7292

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11199 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
4,3733

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11200 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0597

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11201 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0919

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11202 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0434

79 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11203 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0642

7,1656

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8003 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0124

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8003 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2259

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8004 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0147

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8004 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1677

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8005 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1480

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8006 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
9,7208

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8009 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0165

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8009 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1692

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8010 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0538

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8011 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0476

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8012 ливада 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0905

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8013 трстик-

мочвара 2

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4778

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8014 ливада 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8318

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8015 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2443

80 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8016 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,7201

13,9411

81 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14395 11264/1 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,9285

1,9285

82 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

517 11616 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3373

82 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

6362 11428 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6197

0,9570

83 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

6362 11582 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,7512

83 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

6508 11578 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,0836

4,8348

84 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11168 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0880

84 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11169 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0477

84 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6507 11167 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0112
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84 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6507 11167 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3005

0,4474

85 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11172 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0921

85 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11179 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0819

85 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11180 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4183

85 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6507 11178 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0303

85 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6507 11178 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1974

0,8200

86 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11223/2 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4044

86 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6508 11222 ливада 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3615

86 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6508 11223/1 ливада 3 ливада ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2272

0,9931

87 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8020 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0130

87 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8020 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1966

87 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8023 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0285

87 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8023 земљиште 

уз зграду - 

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0500

87 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8023 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2228

87 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8024 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1541

87 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8025 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0934

87 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 8028 трстик-

мочвара 2

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0759

0,8343

88 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11188 трстик-

мочвара 2

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1699

88 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11191 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2269

88 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11192 пашњак 3 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1487

0,5455

89 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11205 ливада 3 ливада ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2813

89 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11206 ливада 3 ливада ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1224

89 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11207 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0133

89 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11207 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2386

89 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11208 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0247

89 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11208 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2332

0,9135

90 Бачко Петрово 

Село

ГОРЊИ 

РИТ

522 9932 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0135

90 Бачко Петрово 

Село

ГОРЊИ 

РИТ

522 9932 земљиште 

уз зграду - 

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0500
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90 Бачко Петрово 

Село

ГОРЊИ 

РИТ

522 9932 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1775

90 Бачко Петрово 

Село

ГОРЊИ 

РИТ

522 9933 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1744

90 Бачко Петрово 

Село

ГОРЊИ 

РИТ

6362 9934 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,7703

3,1857

91 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6508 12952 пашњак 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2123

91 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6508 12953 пашњак 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6670

0,8793

92 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

517 11616 њива 2 њива Сабо Тибор Право пречег 

закупа- сточари
0,8112

0,8112

93 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11182/2 њива 2 њива Пеце Винце Право пречег 

закупа- сточари
6,4370

93 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11182/2 њива 3 њива Пеце Винце Право пречег 

закупа- сточари
1,3175

7,7545

94 Бачко Петрово 

Село

ДАГАНА 2 14397 8390 њива 1 њива Шереш Терезија Право пречег 

закупа- сточари
0,2703

0,2703

95 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14390 8041/1 њива 3 њива Силађи Андраш Право пречег 

закупа- сточари
2,3025

2,3025

96 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14390 8041/1 њива 3 њива Силађи Тибор Право пречег 

закупа- сточари
1,8600

1,8600

97 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14390 8041/1 њива 3 њива Крижак Клара Право пречег 

закупа- сточари
1,3404

1,3404

98 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14390 8041/1 њива 3 њива Гор Имре Право пречег 

закупа- сточари
4,0647

4,0647

99 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14328 8041/3 њива 2 њива Чаби Имре Право пречег 

закупа- сточари
1,7710

99 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14328 8041/3 њива 3 њива Чаби Имре Право пречег 

закупа- сточари
3,8183

5,5893

100 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14328 8041/3 њива 2 њива Гор Имре мл. Право пречег 

закупа- сточари
1,9891

100 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14328 8041/3 њива 3 њива Гор Имре мл. Право пречег 

закупа- сточари
4,2883

6,2774

101 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14328 8041/3 њива 2 њива Секереш Јанош 

мл. 

Право пречег 

закупа- сточари
1,6991

101 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14328 8041/3 њива 3 њива Секереш Јанош 

мл. 

Право пречег 

закупа- сточари
3,6633

101 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14390 8041/1 њива 3 њива Секереш Јанош 

мл. 

Право пречег 

закупа- сточари
1,7343

7,0967

102 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14390 8041/1 њива 3 њива Секереш Ференц Право пречег 

закупа- сточари
1,3260

1,3260
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103 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14390 8041/1 њива 3 њива Секереш Илонка Право пречег 

закупа- сточари
4,0013

4,0013

104 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14390 8041/1 њива 3 њива Варга Ј. Роберт Право пречег 

закупа- сточари
0,2134

0,2134

105 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

526 11485/4 њива 3 њива Деак Ђезе Право пречег 

закупа- сточари
3,6286

3,6286

106 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

526 11485/4 њива 3 њива Пеце Алберт Право пречег 

закупа- сточари
4,0004

4,0004

107 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

526 11485/4 њива 3 њива Пеце Моника Право пречег 

закупа- сточари
1,0875

1,0875

108 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

526 11485/4 њива 3 њива Ферчик Жолт Право пречег 

закупа- сточари
2,6440

2,6440

109 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

526 11485/4 њива 3 њива Годо Марија Право пречег 

закупа- сточари
1,4701

1,4701

110 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

526 11484/6 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0614

110 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

526 11485/4 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4197

0,4811

111 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Зони Золтан Право пречег 

закупа- сточари
2,3725

111 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Зони Золтан Право пречег 

закупа- сточари
5,9227

8,2952

112 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Проданов 

Снежана 

Право пречег 

закупа- сточари
0,6318

112 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Проданов 

Снежана 

Право пречег 

закупа- сточари
1,5772

2,2090

113 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Годо Ђерђ Право пречег 

закупа- сточари
0,6090

113 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Годо Ђерђ Право пречег 

закупа- сточари
1,5204

2,1294

114 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Годо Ендре Право пречег 

закупа- сточари
3,0796

114 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Годо Ендре Право пречег 

закупа- сточари
7,6881

10,7677

115 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Бовановић 

Арпад 

Право пречег 

закупа- сточари
1,4515

115 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Бовановић 

Арпад 

Право пречег 

закупа- сточари
3,6238

5,0753

116 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Иштван 

Косоруш 

Право пречег 

закупа- сточари
2,1092

116 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Иштван 

Косоруш 

Право пречег 

закупа- сточари
5,2656

108

109

110

111

112

113

103

104

105

106

107

114

115



7,3748

117 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12981 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
10,8685

117 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12981 њива 6 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
5,8705

117 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 13067 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
16,1601

117 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 13067 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,9581

35,8572

118 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
3,7874

118 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
9,4549

118 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14379 11463 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
12,6601

118 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14379 11463 њива 3 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
14,1425

40,0449

119 Бачко Петрово 

Село

ДОЊИ 

РИТ

6362 12960 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
6,5974

6,5974

120 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

6362 11428 њива 2 њива Ханак Тибор Право пречег 

закупа- сточари
1,1211

1,1211

121 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Гортва Јожеф Право пречег 

закупа- сточари
1,0054

121 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Гортва Јожеф Право пречег 

закупа- сточари
2,5100

3,5154

122 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14286 11250 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
1,3091

122 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 14286 11250 њива 3 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
1,9201

3,2292

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11209 земљиште 

под зградом-

њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0243

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11209 земљиште 

уз зграду - 

њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0500

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11209 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1027

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11211 њива 4 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1673

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11212 њива 4 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0456

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11213 њива 4 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,3516

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11214 земљиште 

под зградом-

њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0295

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11214 њива 3 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,2288

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11215 њива 3 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0662

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11216 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
9,6268

123 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 526 11216 њива 3 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,8413

11,5341

124 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11227 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
8,5908
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124 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6508 11226/4 ливада 3 ливада Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,4466

9,0374

125 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11230 њива 3 њива Шипош Михаљ Право пречег 

закупа- сточари
15,0211

15,0211

126 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

526 11484/6 њива 3 њива Молнар Пал Право пречег 

закупа- сточари
0,8118

0,8118

127 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

526 11484/6 њива 3 њива Атила Лукач Право пречег 

закупа- сточари
0,5873

0,5873

128 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Гортва Јожеф Право пречег 

закупа- сточари
1,2317

128 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Гортва Јожеф Право пречег 

закупа- сточари
3,0749

4,3066

129 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Тополчањи 

Денеш 

Право пречег 

закупа- сточари
0,7164

129 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Тополчањи 

Денеш 

Право пречег 

закупа- сточари
1,7883

2,5047

130 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 2 њива Киш Карољ Право пречег 

закупа- сточари
0,5635

130 Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ

14317 11494 њива 3 њива Киш Карољ Право пречег 

закупа- сточари
1,4069

1,9704

131 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11230 њива 3 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
10,0035

10,0035

132 Бачко Петрово 

Село

САЛАШИ 6362 11230 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
43,8857

43,8857

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21255/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
4,8118

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21255/3 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
8,8248

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21257 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
3,0001

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21258/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
4,2352

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21270/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
5,9881

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21270/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
1,4149

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21275/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
2,4991

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21276/6 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
2,9939

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21278/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
4,8393

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21278/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
3,8402

133 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21279 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
3,1471

133 Бечеј САЛАШИ 14738 21255/4 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
73,8168

133 Бечеј САЛАШИ 14738 21255/4 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- 
28,7542
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148,1655

134 Бечеј САЛАШИ 600 17006/40 њива 2 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,9134

134 Бечеј САЛАШИ 600 17006/40 њива 3 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,3608

134 Бечеј САЛАШИ 600 17006/43 њива 2 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
2,2471

134 Бечеј САЛАШИ 600 17006/43 њива 4 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,9559

134 Бечеј САЛАШИ 600 17007/2 њива 2 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
0,2848

134 Бечеј САЛАШИ 600 17007/2 њива 3 њива Геронтолошки 

центар Бечеј 

Коришћење без 

накнаде-
10,4343

15,1963

135 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25896/1 воћњак 2 воћњак Закуп 2,9338

135 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25896/6 воћњак 2 воћњак Закуп 5,1541

135 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25896/9 воћњак 2 воћњак Закуп 4,9693

13,0572

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25896/10 воћњак 2 воћњак Закуп 2,9663

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25896/11 воћњак 2 воћњак Закуп 1,4203

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25896/3 воћњак 2 воћњак Закуп 5,0100

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25896/7 воћњак 2 воћњак Закуп 4,0799

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25898 воћњак 2 воћњак Закуп 0,9800

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25950 воћњак 2 њива Закуп 1,6098

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/10 воћњак 2 воћњак Закуп 1,5283

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/11 воћњак 2 воћњак Закуп 1,5031

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/12 воћњак 2 воћњак Закуп 1,5076

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/13 воћњак 2 воћњак Закуп 1,6102

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/2 воћњак 2 воћњак Закуп 1,7906

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/3 воћњак 2 воћњак Закуп 2,0508

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/4 воћњак 2 воћњак Закуп 2,1445

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/5 воћњак 2 воћњак Закуп 2,3606

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/6 воћњак 2 воћњак Закуп 1,7494

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/7 воћњак 2 воћњак Закуп 1,6043

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/8 воћњак 2 воћњак Закуп 1,6052

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25951/9 воћњак 2 воћњак Закуп 1,6358

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 26000 воћњак 2 воћњак Закуп 1,9998

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 26001 воћњак 2 воћњак Закуп 2,5007

136 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 26002 воћњак 2 воћњак Закуп 0,6391

42,2963
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137 Бечеј БОТРА 1016 25006/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,7243

137 Бечеј БОТРА 1016 25006/3 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,5575

137 Бечеј БОТРА 1016 25006/4 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
4,2649

9,5467

138 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25821/1 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
43,2430

138 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25821/1 њива 6 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,7559

44,9989

139 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

6554 25902 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0022

139 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

6554 25902 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
61,3971

139 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25899 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
6,2089

67,6082

140 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25903 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
27,4334

27,4334

141 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25954 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,5940

141 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25955 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,3988

141 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25960 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
12,1022

141 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25961 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
42,2484

141 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25961 њива 6 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4659

59,8093

142 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25690 ливада 3 ливада Бонифарт 

Марија 

Право пречег 

закупа- сточари
0,6715

142 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25691 ливада 3 ливада Бонифарт 

Марија 

Право пречег 

закупа- сточари
0,2606

142 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25692 њива 5 њива Бонифарт 

Марија 

Право пречег 

закупа- сточари
9,3915

10,3236

143 Бечеј МАРВЕНИ 

ЈАРОШ

14992 22746/9 њива 1 њива Џигурски Васа Право пречег 

закупа- сточари
2,4475

143 Бечеј ТОПОЛСК

И ПУТ

6362 1193/1 њива 1 њива Џигурски Васа Право пречег 

закупа- сточари
12,6411

15,0886

144 Бечеј ЈАРОШ 169 21131 њива 1 њива Џигурски Васа Право пречег 

закупа- сточари
3,4716

3,4716

145 Бечеј САЛАШИ 6554 21216 земљиште 

под зградом-

њива Шељмеши 

Жужана 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0342

145 Бечеј САЛАШИ 6554 21216 њива 2 њива Шељмеши 

Жужана 

Право пречег 

закупа- сточари
11,8698

145 Бечеј САЛАШИ 14522 21226 њива 2 њива Шељмеши 

Жужана 

Право пречег 

закупа- сточари
0,9876

12,8916

146 Бечеј САЛАШИ 14522 21219/1 њива 2 њива Варга Роберт Право пречег 

закупа- сточари
2,2505

146 Бечеј САЛАШИ 14522 21219/6 њива 2 њива Варга Роберт Право пречег 

закупа- сточари
1,4066
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146 Бечеј САЛАШИ 14770 21220/18 њива 2 њива Варга Роберт Право пречег 

закупа- сточари
3,0076

6,6647

147 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

603 23298 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0189

147 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

603 23298 земљиште 

уз зграду - 

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0500

147 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

603 23393 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0256

147 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

603 23393 земљиште 

уз зграду - 

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0500

147 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

603 23393 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2317

147 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

603 23507 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0354

147 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

603 23507 земљиште 

уз зграду - 

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0500

147 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

603 23507 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2313

0,6929

148 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

14999 23615 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7403

148 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

14999 23615 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1825

148 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

14999 23617 трстик-

мочвара 2

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5829

148 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

14999 23637 трстик-

мочвара 2

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4128

1,9185

149 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14522 17104 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,9711

149 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14522 26692 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3367

1,3078

150 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

696 21839 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4269

150 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

696 21839 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4269

150 Бечеј ЈАРОШ 1590 20758 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,1486

150 Бечеј МАРВЕНИ 

ЈАРОШ

4450 17806 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4442

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

10269 26711 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2007

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14278 26697 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1856

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14279 26715 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1728

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14279 26805 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1200

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14279 26806 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1231

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14279 26831 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3219

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14279 26945 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2501

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14285 26736 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1758

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14297 26812 воћњак 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1734

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14297 26813 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0445

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14297 26814 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2001
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150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14300 26840 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1776

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14307 26699 воћњак 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1757

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14307 26701 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1800

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14313 26800 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1082

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14315 26929 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1761

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14347 26734 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1062

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14361 26702 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2556

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14361 26853 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1420

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14361 26921 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2452

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14361 26922 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2531

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14361 26960 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4856

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14362 26925 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1077

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14363 26895 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1978

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14366 26931 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1770

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14366 26933 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1780

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14380 26942 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4435

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14383 26842 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1977

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14384 26804 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1044

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14395 26780 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1110

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14396 26854 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1017

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14848 26809 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1345

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14993 26723 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5012

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14993 26832 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2519

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14993 26834 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2074

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14993 26835 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2470

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14993 26844 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2009

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14993 26846 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1974

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

14993 26900 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1699

150 Бечеј ПОЉАНИ

ЦА

15001 26954 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1874

12,4363

151 Бечеј САЛАШИ 6508 17044 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
7,2121

151 Бечеј САЛАШИ 6738 17043/10 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1427

151 Бечеј САЛАШИ 14522 17040/37 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0006

151 Бечеј САЛАШИ 14522 17040/37 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,1237
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151 Бечеј САЛАШИ 14522 21219/1 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,1369

151 Бечеј САЛАШИ 14522 21220/27 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,4264

151 Бечеј САЛАШИ 14773 17043/9 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4174

11,4598

152 Бечеј САЛАШИ 2238 17165/6 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0943

152 Бечеј САЛАШИ 14878 17156/60 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
13,5516

152 Бечеј САЛАШИ 14920 17148/5 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8711

14,5170

153 Бечеј ЈАРОШ 14992 17744/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0479

153 Бечеј ЈАРОШ 14992 17744/1 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0012

153 Бечеј ЈАРОШ 14992 20565/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2029

0,2520

154 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

604 26292/2 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0191

154 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

604 26292/2 земљиште 

уз зграду - 

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0500

154 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

604 26292/2 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1438

154 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

14992 19683 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4057

154 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

14992 19683 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7742

154 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

14992 19684 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1698

154 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

14992 19684 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2142

154 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

14996 20112 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6890

2,4658

155 Бечеј МАЛИ 

РИТ

14992 24196 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5762

0,5762

156 Бечеј МАРВЕНИ 

ЈАРОШ

605 22746/7 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1079

156 Бечеј НИКОЛА 

АЛЕКСИЦ

1434 17893 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5702

0,6781

157 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

14522 23066 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2977

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

597 22123 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0315

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

597 22124 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0974

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

1037 21850 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4321

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

1037 21850 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4321

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

2225 22366 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2456

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

2225 22366 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0849

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21622/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3326
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157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21634 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2850

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21643/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4450

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21654/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0800

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21671 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2629

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21701/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,0001

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21722/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6080

157 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

14522 21722/2 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1921

6,8270

158 Бечеј ГРАÐЕВИ

НСКИ 

598 7554 остало 

природно 

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2542

158 Бечеј ГРАÐЕВИ

НСКИ 

6657 7371 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2257

158 Бечеј ГРАÐЕВИ

НСКИ 

9174 7920/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2232

158 Бечеј ДОЖА 

ÐЕРÐА

9174 7711 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8985

158 Бечеј ЗАНАТСК

А УЛИЦА

9174 7920/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,3087

158 Бечеј СВЕТОЗАР

А 

13754 7245 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2123

3,1226

159 Бечеј ГРАДИШТ

АНСКИ 

9030 7969/4 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0051

159 Бечеј ГРАДИШТ

АНСКИ 

9030 7969/4 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
5,4858

159 Бечеј ГРАДИШТ

АНСКИ 

9030 7969/4 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,2820

6,7729

160 Бечеј БОТРА 15000 25112/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2846

160 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

597 26054/1 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4442

160 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14992 25666 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0235

0,7523

161 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

603 25894 воћњак 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
6,6132

161 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

603 25894 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0011

6,6143

162 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25994 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,8232

162 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25995 воћњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7004

162 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25996 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4164

162 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25997 воћњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3569

162 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25998 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,6628

162 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25999 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5582

162 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 26000 воћњак 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,9345

10,4524
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163 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25950 воћњак 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,6709

163 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14821 25951/1 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,7060

5,3769

164 Бечеј ФОРЛАНД 748 25967 виноград 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3761

164 Бечеј ФОРЛАНД 748 25968 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1043

0,4804

165 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25946 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
7,4917

7,4917

166 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14946 25905 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
5,7435

166 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14946 25905 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
37,7868

43,5303

167 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25880 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8322

167 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25881 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1871

167 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14977 25882 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
5,5801

6,5994

168 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14974 25885 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
20,0891

168 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14974 25885 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0972

20,1863

169 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14752 25830 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
129,7724

129,7724

170 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14978 25854 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
10,2268

170 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14978 25854 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
16,6261

170 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14978 25854 њива 6 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7076

27,5605

171 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25836 пашњак 2 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
18,0639

171 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25838 пашњак 2 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
13,5964

171 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25846 пашњак 2 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
4,3738

171 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25847 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
11,7466

47,7807

172 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25832 њива 6 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
43,2593

172 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25835 пашњак 2 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
14,3157

57,5750

173 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25697 ливада 3 ливада ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,8946

173 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25821/2 пашњак 2 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
26,3727
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28,2673

174 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 23664 пашњак 2 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1733

174 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 23665 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,9521

174 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 23666 пашњак 2 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,8497

174 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 23667 пашњак 2 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
68,7847

174 Бечеј ДОЊИ 

РИТ

14522 25857 воћњак 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3905

73,1503

175 Бечеј САЛАШИ 14522 21236 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
10,8010

10,8010

176 Бечеј САЛАШИ 14522 21228 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,9973

176 Бечеј САЛАШИ 14522 21229 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,7651

176 Бечеј САЛАШИ 14522 21230 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,9292

176 Бечеј САЛАШИ 14522 21231 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6773

176 Бечеј САЛАШИ 14522 21232 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5973

3,9662

177 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1493

177 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,0391

177 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/25 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0816

177 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/9 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0741

177 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/9 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0462

177 Бечеј САЛАШИ 14522 21222/19 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0250

177 Бечеј САЛАШИ 14522 21222/19 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0230

177 Бечеј САЛАШИ 14929 21221/10 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1939

177 Бечеј САЛАШИ 14929 21221/10 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2197

177 Бечеј САЛАШИ 14985 21222/21 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0881

177 Бечеј САЛАШИ 14985 21222/21 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2922

4,2322

178 Бечеј САЛАШИ 14164 21234/5 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6081

0,6081

179 Бечеј ДОЊЕ 

УГАРНИЦ

14994 7952/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1104

0,1104

180 Бечеј САЛАШИ 14698 21213 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
32,3437

32,3437

181 Бечеј ЈАРОШ 14992 17744/1 њива 1 њива Тепић Томислав Право пречег 

закупа- сточари
0,2320
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181 Бечеј ЈАРОШ 14992 17744/1 њива 2 њива Тепић Томислав Право пречег 

закупа- сточари
0,0059

0,2379

182 Бечеј ГОРЊЕ 

УГАРНИЦ

5178 18597/1 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1357

182 Бечеј ГОРЊЕ 

УГАРНИЦ

5178 18597/2 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1348

0,2705

183 Бечеј САЛАШИ 14522 21226 њива 2 њива Милинков Бојан Право пречег 

закупа- сточари
1,2695

1,2695

184 Бечеј САЛАШИ 14522 21226 њива 2 њива Чеке Атила Право пречег 

закупа- сточари
1,4243

1,4243

185 Бечеј САЛАШИ 14522 21226 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2641

185 Бечеј САЛАШИ 14895 21227 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0193

185 Бечеј САЛАШИ 14895 21227 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1025

185 Бечеј САЛАШИ 14895 21227 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2278

0,6137

186 Бечеј САЛАШИ 14522 21226 њива 2 њива Немет Тимеа Право пречег 

закупа- сточари
2,0425

2,0425

187 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/8 њива 1 њива Дудаш Ласло Право пречег 

закупа- сточари
2,4036

187 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/8 њива 2 њива Дудаш Ласло Право пречег 

закупа- сточари
0,9652

187 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/9 њива 1 њива Дудаш Ласло Право пречег 

закупа- сточари
0,6603

187 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/9 њива 2 њива Дудаш Ласло Право пречег 

закупа- сточари
0,4118

4,4409

188 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 1 њива Василије Аћимов Право пречег 

закупа- сточари
0,2163

188 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 2 њива Василије Аћимов Право пречег 

закупа- сточари
4,4034

4,6197

189 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 1 њива Беретка Ото Право пречег 

закупа- сточари
0,2599

189 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 2 њива Беретка Ото Право пречег 

закупа- сточари
5,2924

5,5523

190 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 1 њива Червењак Ласло Право пречег 

закупа- сточари
0,1424

190 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 2 њива Червењак Ласло Право пречег 

закупа- сточари
2,8983

3,0407

191 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 1 њива Уларик Тивадар Право пречег 

закупа- сточари
0,2667

191 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 2 њива Уларик Тивадар Право пречег 

закупа- сточари
5,4288

5,6955

192 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 1 њива Живановић 

Владан 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1470
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192 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 2 њива Живановић 

Владан 

Право пречег 

закупа- сточари
2,9920

3,1390

193 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 1 њива Протић Зорица Право пречег 

закупа- сточари
0,0560

193 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 2 њива Протић Зорица Право пречег 

закупа- сточари
1,1390

1,1950

194 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 1 њива Чоти Маћаш Право пречег 

закупа- сточари
0,0807

194 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 њива 2 њива Чоти Маћаш Право пречег 

закупа- сточари
1,6427

1,7234

195 Бечеј САЛАШИ 14929 21221/10 њива 1 њива Телђеши 

Андраш 

Право пречег 

закупа- сточари
0,7547

195 Бечеј САЛАШИ 14929 21221/10 њива 2 њива Телђеши 

Андраш 

Право пречег 

закупа- сточари
0,8551

1,6098

196 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,1541

196 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4325

2,5866

197 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 њива 1 њива Тобџић Наталија Право пречег 

закупа- сточари
0,0043

197 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 њива 2 њива Тобџић Наталија Право пречег 

закупа- сточари
0,0009

0,0052

198 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 њива 1 њива Проданов Горан Право пречег 

закупа- сточари
2,1627

198 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 њива 2 њива Проданов Горан Право пречег 

закупа- сточари
0,4343

2,5970

199 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 земљиште 

под зградом-

њива Џигурски 

Никола 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0361

199 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 њива 1 њива Џигурски 

Никола 

Право пречег 

закупа- сточари
0,9656

199 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 њива 2 њива Џигурски 

Никола 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1939

1,1956

200 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 њива 1 њива Џигурски Васа Право пречег 

закупа- сточари
23,3368

200 Бечеј САЛАШИ 6554 21203/1 њива 2 њива Џигурски Васа Право пречег 

закупа- сточари
4,6864

28,0232

201 Бечеј САЛАШИ 14548 21246/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,3361

2,3361

202 Бечеј САЛАШИ 14004 21245 њива 1 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
3,1166

202 Бечеј САЛАШИ 14004 21245 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
2,2166

5,3332

203 Бечеј САЛАШИ 14004 21245 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
13,8014

203 Бечеј САЛАШИ 14004 21245 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
9,8156
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23,6170

204 Бечеј САЛАШИ 14870 21225 њива 3 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
69,6500

69,6500

205 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/23 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0035

205 Бечеј САЛАШИ 14623 21222/8 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,2677

205 Бечеј САЛАШИ 14623 21222/8 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1540

205 Бечеј САЛАШИ 14855 21221/18 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4746

205 Бечеј САЛАШИ 14855 21221/18 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,3226

205 Бечеј САЛАШИ 14871 21221/17 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8553

205 Бечеј САЛАШИ 14871 21221/17 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,6435

5,7212

206 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/21 њива 2 њива Петер Ерне Право пречег 

закупа- сточари
0,6024

206 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/22 њива 2 њива Петер Ерне Право пречег 

закупа- сточари
0,3012

206 Бечеј САЛАШИ 14522 21221/23 њива 2 њива Петер Ерне Право пречег 

закупа- сточари
0,2977

1,2013

207 Бечеј САЛАШИ 6554 21239 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
6,9544

207 Бечеј САЛАШИ 6554 21239 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,3413

207 Бечеј САЛАШИ 6554 21239 остало 

вештачки 

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0096

10,3053

208 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

605 19596 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,5371

208 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

605 19612 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8781

208 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

605 19651 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3110

208 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

605 19665 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4261

208 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

605 19687 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6476

208 Бечеј ГОРЊИ 

РИТ

605 19699 пашњак 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3214

3,1213

209 Бечеј ГОРЊЕ 

УГАРНИЦ

14995 18954 њива 1 њива Закуп 1,4141

1,4141

210 Бечеј ЈАРОШ 14992 17744/1 њива 1 њива Ристић Радомир Право пречег 

закупа- сточари
0,2813

210 Бечеј ЈАРОШ 14992 17744/1 њива 2 њива Ристић Радомир Право пречег 

закупа- сточари
0,0071

0,2884

211 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

696 21839 њива 1 њива Перишић 

Слађан 

Право пречег 

закупа- сточари
0,4033

211 Бечеј ДОЊИ 

САЛАШИ

696 21839 њива 2 њива Перишић 

Слађан 

Право пречег 

закупа- сточари
0,4033

0,8066
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212 Милешево КУТОШ 1167 2290/1 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
29,5205

212 Милешево КУТОШ 1167 2290/1 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
57,1924

212 Милешево КУТОШ 1167 2290/2 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
11,4181

212 Милешево КУТОШ 1167 2290/3 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
20,1737

212 Милешево КУТОШ 1167 2290/3 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,4829

119,7876

213 Милешево КУТОШ 116 1502/2 њива 2 њива Сиђи Шандор Право пречег 

закупа- сточари
2,2014

213 Милешево КУТОШ 116 1502/3 њива 2 њива Сиђи Шандор Право пречег 

закупа- сточари
1,3538

213 Милешево КУТОШ 116 1502/4 њива 2 њива Сиђи Шандор Право пречег 

закупа- сточари
0,9416

4,4968

214 Милешево КУТОШ 116 1502/6 њива 2 њива Станковић 

Симеун 

Право пречег 

закупа- сточари
0,3777

214 Милешево КУТОШ 116 1502/7 њива 2 њива Станковић 

Симеун 

Право пречег 

закупа- сточари
1,2038

214 Милешево КУТОШ 116 1502/8 њива 2 њива Станковић 

Симеун 

Право пречег 

закупа- сточари
3,0905

214 Милешево КУТОШ 1202 1502/9 њива 2 њива Станковић 

Симеун 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0791

4,7511

215 Милешево КУТОШ 1167 2280 њива 1 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
8,9578

215 Милешево КУТОШ 1167 2280 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
118,7774

127,7352

216 Милешево КУТОШ 116 1502/14 њива 1 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0020

216 Милешево КУТОШ 116 1502/14 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0599

216 Милешево КУТОШ 116 1502/19 њива 1 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1157

216 Милешево КУТОШ 116 1502/19 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,4416

216 Милешево КУТОШ 116 1502/20 њива 1 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,1988

216 Милешево КУТОШ 116 1502/20 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,5865

216 Милешево КУТОШ 116 1502/4 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,5743

216 Милешево КУТОШ 116 2281/2 њива 1 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0137

216 Милешево КУТОШ 116 2281/2 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
11,5471

216 Милешево КУТОШ 1167 1504 њива 1 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,8922

216 Милешево КУТОШ 1167 1504 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,8880

216 Милешево КУТОШ 1167 1505/7 њива 1 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0614

216 Милешево КУТОШ 1167 1505/7 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,3052

15,6864

217 Милешево КУТОШ 1167 2278 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
2,8275

217 Милешево КУТОШ 1167 2279 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
20,0386

216

212

213

214

215



217 Милешево КУТОШ 1167 2279 њива 3 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
9,3324

217 Милешево КУТОШ 1167 2286/1 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
58,8425

217 Милешево КУТОШ 1183 2288 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,2564

217 Милешево КУТОШ 1183 2288 њива 3 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,0066

217 Милешево КУТОШ 1193 2277 њива 1 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,6900

217 Милешево КУТОШ 1193 2277 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
2,7908

217 Милешево КУТОШ 1195 2287 њива 1 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
0,4568

95,2416

218 Милешево КУТОШ 1167 2038 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
4,3640

218 Милешево КУТОШ 1167 2039 њива 5 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6892

218 Милешево КУТОШ 1201 2122 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1991

218 Милешево КУТОШ 1201 2122 њива 4 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1422

5,3945

219 Милешево ВЕЉКА 

ВЛАХОВИ

120 155 ливада 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1442

219 Милешево ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА

319 328 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1972

219 Милешево КУТОШ 1167 2294/11 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8862

219 Милешево КУТОШ 1167 2294/12 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,3113

219 Милешево КУТОШ 1167 2294/13 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,9833

219 Милешево КУТОШ 1167 2294/15 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,9832

219 Милешево КУТОШ 1167 2294/16 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,9831

219 Милешево КУТОШ 1167 2294/4 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,2425

219 Милешево КУТОШ 1167 2295/43 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8045

219 Милешево КУТОШ 1167 2295/6 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0598

6,5953

220 Милешево КУТОШ 1196 2289 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
66,1356

220 Милешево КУТОШ 1196 2289 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
2,3922

68,5278

221 Милешево КУТОШ 118 1727/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,6489

0,6489

222 Милешево КУТОШ 1167 1505/7 њива 1 њива Ђурић Рајко Право пречег 

закупа- сточари
0,9340

222 Милешево КУТОШ 1167 1505/7 њива 2 њива Ђурић Рајко Право пречег 

закупа- сточари
4,6397

5,5737

223 Милешево КУТОШ 116 1502/4 њива 2 њива Станковић 

Тодор 

Право пречег 

закупа- сточари
0,5147

223 Милешево КУТОШ 116 1502/5 њива 2 њива Станковић 

Тодор 

Право пречег 

закупа- сточари
1,4953

217

218

219
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223 Милешево КУТОШ 116 1502/6 њива 2 њива Станковић 

Тодор 

Право пречег 

закупа- сточари
0,8214

2,8314

224 Милешево КУТОШ 1167 2294/4 њива 2 њива Стојан 

Станковић 

Право пречег 

закупа- сточари
1,5004

1,5004

225 Милешево КУТОШ 120 2324 земљиште 

под зградом-

њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1311

0,1311

226 Милешево КУТОШ 1183 2288 њива 2 њива Маго Михајло Право пречег 

закупа- сточари
24,2284

226 Милешево КУТОШ 1183 2288 њива 3 њива Маго Михајло Право пречег 

закупа- сточари
0,6237

24,8521

227 Милешево КУТОШ 117 2282 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
4,5354

227 Милешево КУТОШ 117 2283 њива 2 њива Агропродукт  

Шинковић 

Право пречег 

закупа- сточари
28,5815

33,1169

228 Милешево КУТОШ 1167 1504 њива 1 њива Маго Михајло Право пречег 

закупа- сточари
3,2861

228 Милешево КУТОШ 1167 1504 њива 2 њива Маго Михајло Право пречег 

закупа- сточари
3,2703

6,5564

229 Милешево КУТОШ 1167 1504 њива 1 њива Бонифарт 

Марија 

Право пречег 

закупа- сточари
4,4245

229 Милешево КУТОШ 1167 1504 њива 2 њива Бонифарт 

Марија 

Право пречег 

закупа- сточари
4,4033

8,8278

230 Милешево КУТОШ 1167 1504 њива 1 њива Марковић 

Ангела 

Право пречег 

закупа- сточари
2,1888

230 Милешево КУТОШ 1167 1504 њива 2 њива Марковић 

Ангела 

Право пречег 

закупа- сточари
2,1784

4,3672

231 Милешево КУТОШ 1179 2293 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
12,7437

231 Милешево КУТОШ 1179 2293 њива 3 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
9,8341

22,5778

232 Радичевић ЦИКЕРИЈ

А

1227 2093/1 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,0254

232 Радичевић ЦИКЕРИЈ

А

1227 2094 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,3657

232 Радичевић ЦИКЕРИЈ

А

1227 2134 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
3,1875

232 Радичевић ЦИКЕРИЈ

А

1227 2137/16 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
8,1187

232 Радичевић ЦИКЕРИЈ

А

1227 2179/2 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,9358

232 Радичевић ЦИКЕРИЈ

А

1227 2180 пашњак 1 пашњак ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8016

16,4347

233 Радичевић ЛИВАДЕ 705 2335 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,8074

233 Радичевић ЛИВАДЕ 705 2340/8 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,1974

233 Радичевић ЛИВАДЕ 1191 2332 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
0,4127
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233 Радичевић ЛИВАДЕ 1224 2331 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,0073

2,4248

234 Радичевић ЛИВАДЕ 1207 2217/1 њива 1 њива Ивановски 

Спаса 

Право пречег 

закупа- сточари
1,6658

1,6658

235 Радичевић ЛИВАДЕ 705 2340/8 њива 2 њива Маринков 

Живко 

Право пречег 

закупа- сточари
2,6275

2,6275

236 Радичевић ЛИВАДЕ 1224 2331 њива 2 њива Олујић Душан Право пречег 

закупа- сточари
0,6842

0,6842

237 Радичевић ЛИВАДЕ 1224 2331 њива 2 њива Николић Петар Право пречег 

закупа- сточари
0,4243

0,4243

238 Радичевић ЛИВАДЕ 1226 2329/3 њива 2 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
1,0772

1,0772

239 Радичевић ЛИВАДЕ 1172 2221/1 њива 1 њива ПИК БЕЧЕЈ АД Право пречег 

закупа- сточари
8,4412

8,4412

240 Радичевић ЛИВАДЕ 1191 2332 њива 2 њива Танчић Бранко Право пречег 

закупа- сточари
4,2199

4,2199

241 Радичевић ЛИВАДЕ 1191 2332 њива 2 њива Танчић Светозар Право пречег 

закупа- сточари
0,7191

0,7191

242 Радичевић ЛИВАДЕ 1191 2332 њива 2 њива Ратко Беквалац Право пречег 

закупа- сточари
1,0192

1,0192

3.209,9607
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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

Бачко Градиште 1.315,3130 614,9872 0,0000 478,5733 0,2438 41,2518 1,8407 49

Бачко Петрово Село 1.784,7804 0,0000 0,0000 880,1421 0,2134 102,5866 2,8120 83

Бечеј 4.567,8377 2.255,9747 0,0000 1252,3074 0,0052 148,1655 3,8064 79

Милешево 1.752,2475 0,0000 0,0000 559,2000 0,1311 127,7352 7,7667 20

Радичевић 210,7286 0,0000 0,0000 39,7379 0,4243 16,4347 1,9869 11

Укупно: 9.630,9072 2.870,9619 0,0000 3.209,9607 242

2.840,8021

172,6111

136,6681

0,0006

Закуп по основу гајења животиња:

Закуп по основу власништва инфраструктуре:

Бесплатно коришћење

Разлика у заокруживању



Величине јавних 

надметања

Ред.број Величина (ха) Број јавних надметања

1 до 5 129

2 од 5 до 20 67

3 од 20 до 100 41

4 преко 100 5

Укупно 242



КО Потес

Бр. листа 

непокретн

ости

Број 

кат. 

парцеле

Површина Култура Класа

Култура- 

фактичк

о

Разлог изузимања Напомена

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
673 1 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
673 1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
673 1 0,0156

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
673 1 0,4398 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште КУРИЈА 18806 10013/2 24,5899 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10047 0,1298 пашњак 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10048 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10048 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10048 0,4425 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште КУРИЈА 18327 10048 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на коришћење 

без накнаде



Бачко Градиште КУРИЈА 19098 10051 1,6614 пашњак 3 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 1,7536 њива 1 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007325/2012

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 0,0419 њива 3 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007325/2012

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 0,7364 њива 2 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007325/2012

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18327 10053/1 0,3164 њива 3 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007325/2012

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19098 10087 4,2595 ливада 3 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 0,9503 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005781/2012

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 9,4063 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-00361/2012, 46-

000122/2012, 46-

003237/2013

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 0,5670 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-00361/2012, 46-

000122/2012, 46-

003237/2013

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 0,0573 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005781/2012

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 0,1252 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-00361/2012, 46-

000122/2012, 46-

003237/2013

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 0,0126 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005781/2012



Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 13,8455 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-00361/2012, 46-

000122/2012, 46-

003237/2013

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 1,3987 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005781/2012

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 0,3264 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005781/2012

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 3,2314 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-00361/2012, 46-

000122/2012, 46-

003237/2013

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 0,2086 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-00361/2012, 46-

000122/2012, 46-

003237/2013

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 0,0211 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005781/2012

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 5,9466 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-00361/2012, 46-

000122/2012, 46-

003237/2013

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19099 10088 0,6007 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005781/2012

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 18806 10089/2 35,3544 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бачко Градиште ЛИВАДЕ 19098 10189/5 1,5481 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-011228/2014

Бачко Градиште КОШТАНИЦА 19098 10576/3 0,3456 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-011228/2014 (2018-07-

03)

Бачко Градиште КОШТАНИЦА 19098 10576/3 0,0366 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-011228/2014 (2018-07-

03)



Бачко Градиште КОШТАНИЦА 19098 10694/3 0,4756 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-011228/2014 (2018-07-

03)

Бачко Градиште КОШТАНИЦА 18326 10723 1,6900 трстик-мочвара 3 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Градиште БАРСКА ДУЖ 18322 10795 2,3138 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002774/2012

Бачко Градиште КОШТАНИЦА 18322 10846 0,2271 њива 1

заштићено 

археолошко 

налазиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗАШТИЋЕНО 

АРХЕОЛОШКО 

НАЛАЗИШТЕ

Бачко Градиште КОШТАНИЦА 18322 10847 0,2286 пашњак 2

заштићено 

археолошко 

налазиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗАШТИЋЕНО 

АРХЕОЛОШКО 

НАЛАЗИШТЕ

Бачко Градиште ВАГАН 18322 10876 0,3803 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

Бачко Градиште ВАГАН 18322 10918 3,0003 пашњак 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-000361/2018

Бачко Градиште ВАГАН 18322 10926 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ВАГАН 18322 10926 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ВАГАН 18322 10926 0,0388 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ВАГАН 18322 10927 0,2442 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

Бачко Градиште ВАГАН 18326 10937 0,1241 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



Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 557 10953 0,3782 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Бачко Градиште ШКОЛСКА 2917 1108/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ШКОЛСКА 2917 1108/1 0,0020 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ШКОЛСКА 2917 1108/1 0,0298

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ШКОЛСКА 2917 1108/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ГУЦОЊЕ
2758 1108/2 0,0560 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ГУЦОЊЕ
2758 1108/2 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ГУЦОЊЕ
2758 1108/2 0,0008

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18322 11321 0,3553 пашњак 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 639 1162 2,3868 пашњак 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

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18322 11681 0,1975 виноград 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

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 2406 1174 0,0036 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште



Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 2406 1174 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 2406 1174 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 2406 1174 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 2406 1174 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18322 11766 0,0336 виноград 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

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18322 11767 0,0449 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

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 5214 1177 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 5214 1177 0,0427 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 5214 1177 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 2777 1178 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 2777 1178 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште МАРКО ГАРИЦ 2777 1178 0,0047 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 19157 11835 0,1689 виноград 1
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

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18326 11836 0,0107 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

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18326 11836 0,1773 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

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18322 11899 0,1093 виноград 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

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 553 12304 0,0937 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 553 12304 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 553 12304 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СТАРИ 

ВИНОГРАДИ
18322 12306 0,0001

земљиште под 

делом зграде

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

Бачко Градиште
СТАРИ 

ВИНОГРАДИ
18322 12306 1,6790 пашњак 3

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

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
18322 12363 0,0805 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

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3416 12364 0,0253 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3416 12364 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3416 12364 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3191 12365 0,0799 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

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
4064 12367 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
4064 12367 0,0724 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2727 12371 0,0796 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

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2727 12372 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2727 12372 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2727 12372 0,0200 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2727 12372 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3203 12378 0,0793 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

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3411 12379 0,0793 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

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3410 12380 0,0620 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3410 12380 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3410 12380 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3410 12380 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3409 12381 0,0792 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

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2837 12382 0,0699 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2837 12382 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2696 12386 0,0790 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

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2806 12387 0,0146 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2806 12387 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2806 12387 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2806 12387 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3407 12388 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3407 12388 0,0759 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
18322 12389 0,0759 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3351 12394 0,0800 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 19023 12395 0,0214 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 19023 12395 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 19023 12395 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 19023 12395 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18322 12399 0,0802 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18808 12400 0,0800 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18322 12403 0,0800 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2832 12406 0,0804 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2835 12408 0,0800 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



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3403 12410 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3403 12410 0,0122 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3403 12410 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3403 12410 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3403 12410 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3375 12412 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3375 12412 0,0720 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3653 12413 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3653 12413 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3653 12413 0,0198 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3400 12415 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3400 12415 0,0689 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3397 12418 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3397 12418 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3397 12418 0,0137 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3397 12418 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3397 12418 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3315 12421 0,0676 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18322 12423 0,0801 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3396 12424 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3396 12424 0,0649 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3396 12424 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 5212 12425 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 5212 12425 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 5212 12425 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 5212 12425 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 5212 12425 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 5212 12425 0,0102 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3393 12426 0,0674 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3393 12426 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3393 12426 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3393 12426 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3393 12426 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3395 12427 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3395 12427 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3395 12427 0,0208 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3395 12427 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3977 12429 0,0728 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3977 12429 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2720 12430 0,0800 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3818 12433 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3818 12433 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3818 12433 0,0210 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4041 12434 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4041 12434 0,0224 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4041 12434 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4279 12435 0,0212 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4279 12435 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4279 12435 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18322 12436 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18322 12436 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18322 12436 0,0593 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18322 12439 0,0700 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3117 12440 0,0038 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3117 12440 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3117 12440 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18322 12444 0,0801 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3390 12446 0,0194 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3390 12446 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3390 12446 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3314 12449 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3314 12449 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3314 12449 0,0223 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3422 12451 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3422 12451 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3422 12451 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3422 12451 0,0138

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3422 12451 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3387 12453 0,0801 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3385 12455 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3385 12455 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3385 12455 0,0684 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3418 12457 0,0800 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18322 12462/2 0,0800 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4197 12463/1 0,0800 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18633 12463/2 0,0800 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

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18322 12464 0,2634 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

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18322 12800 0,0472 виноград 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

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18322 12854 0,0367 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18322 12854 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18322 12972 0,0950 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

Бачко Градиште ДОЊИ РИТ 18322 13002 0,0974 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

Бачко Градиште ПЛАВША 18580 13359 3,7931 њива 1 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бачко Градиште ПЛАВША 18580 13360 0,8192 њива 1 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА



Бачко Градиште ПЛАВША 18580 13361/1 0,3171 њива 1 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бачко Градиште ПЛАВША 18580 13361/2 0,7885 њива 1 гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Бачко Градиште ПЛАВША 18580 13361/3 0,1689 њива 1 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бачко Градиште
ПАРТИЗАНСК

А
730 1337 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ПАРТИЗАНСК

А
730 1337 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ПАРТИЗАНСК

А
730 1337 0,0056

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ПАРТИЗАНСК

А
730 1337 0,0045 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ПЛАВША 19098 13391 3,4171 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008466/2014 (2018-01-

19),  46-008473/2014 (2018-

05-24)

Бачко Градиште ПЛАВША 19098 13391 0,1236 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008466/2014 (2018-01-

19),  46-008473/2014 (2018-

05-24)

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
876 1355 0,0203 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
876 1355 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
876 1355 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
876 1355 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
876 1355 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
876 1355 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
876 1355 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
876 1355 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
876 1355 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ
19098 13860 0,4754 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-013859/2013

Бачко Градиште
ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ
19098 13860 1,1545 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-013846/2013,46-

003446/2014, 46-

003412/2014

Бачко Градиште
ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ
19098 13860 4,1457 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-013846/2013,46-

003446/2014, 46-

003412/2014

Бачко Градиште
ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ
19098 13860 1,7069 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-013859/2013

Бачко Градиште ЕКОНОМИЈА 18327 13921/1 1,5752

остало 

вештачки 

створено 

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

Бачко Градиште ЕКОНОМИЈА 18327 13921/1 0,0067

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



Бачко Градиште ЕКОНОМИЈА 18327 13921/1 0,0681

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

Бачко Градиште ИЛИYИЈА 557 13963 1,9859 трстик-мочвара 1 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Градиште ИЛИYИЈА 18322 13976 0,2453 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

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
2476 1399 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
2476 1399 0,0143 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
2476 1399 0,0199

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
2476 1399 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
2476 1399 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ
18326 14247 0,1798 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

Бачко Градиште
ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ
18326 14249 0,0645 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
1193 1448 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
1193 1448 0,0070 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
1193 1448 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
1193 1448 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
1193 1448 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
1193 1448 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
18991 1450 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
18991 1450 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
18991 1450 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
18991 1450 0,0134 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
18991 1450 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
924 1454 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
924 1454 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
924 1454 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
924 1454 0,0154 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
924 1454 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НЕВЕНКЕ 

СЕКУЛИЦ
924 1454 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште КРНАЖАРА 557 14559 4,5626 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Градиште КОШТАНИЦА 557 14561/2 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште КОШТАНИЦА 557 14561/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште КОШТАНИЦА 557 14561/2 0,3118 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште КОШТАНИЦА 557 14561/2 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште КОШТАНИЦА 557 14561/2 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ
557 14571/1 10,8454 бара канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бачко Градиште
ВЕЛИКИ 

ЈАРОШ
557 14572 26,3290 бара канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бачко Градиште
ЈАРОШКЕ 

ДУЖИ
557 14574/2 1,8325 бара канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ



Бачко Градиште
СРЕДОЈА 

ПЕТРОВИЦА
2917 1529 0,0477 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

Бачко Градиште
СРЕДОЈА 

ПЕТРОВИЦА
728 1549 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРЕДОЈА 

ПЕТРОВИЦА
728 1549 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРЕДОЈА 

ПЕТРОВИЦА
728 1549 0,0337 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРЕДОЈА 

ПЕТРОВИЦА
728 1550 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРЕДОЈА 

ПЕТРОВИЦА
728 1550 0,0385 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРЕДОЈА 

ПЕТРОВИЦА
728 1550 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРЕДОЈА 

ПЕТРОВИЦА
728 1550 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
3592 1555/2 0,0670 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

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
583 1583 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
583 1583 0,0076 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
583 1583 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
639 1586 0,0536 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

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
639 1588 0,1363 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

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
3338 1589 0,0448 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

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
728 1590 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
728 1590 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
728 1590 0,0152 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
19017 1591 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
19017 1591 0,0606 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
639 1592 0,0637 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

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
600 1598 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
600 1598 0,0224 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
600 1598 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
2917 1599 0,1044 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

Бачко Градиште
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
639 1603 0,1203 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

Бачко Градиште
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
2993 1606 0,0064 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
2993 1606 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
2993 1606 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
2993 1606 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
2993 1606 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
6017 1616 0,0077 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
6017 1616 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВАНА 

ГАРИЦА
6017 1616 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
1681 1629 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
1681 1629 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
1681 1629 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
1681 1629 0,0129

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
1681 1629 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
1681 1629 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
1681 1629 0,0222 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
18873 1630 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
18873 1630 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
18873 1630 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
18873 1630 0,0350 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
780 1634 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
780 1634 0,0333 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
780 1634 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
780 1634 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЛАСЛА 

АНТАЛА
780 1634 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ

А

607 1644 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ

А

607 1644 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ

А

607 1644 0,0286 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ

А

607 1644 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ

А

607 1644 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1882 1648 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1882 1648 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1882 1648 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1882 1648 0,0458 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
660 1649/2 0,0022 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
660 1649/2 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
660 1649/2 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
660 1649/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
2917 1653 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
2917 1653 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
2917 1653 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
2917 1653 0,1120 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
1881 1654 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
1881 1654 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
1881 1654 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
1881 1654 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
1881 1654 0,0112 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
1881 1654 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1377 1658 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1377 1658 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1377 1658 0,0019 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1377 1658 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1377 1658 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1377 1658 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
2665 1672 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
2665 1672 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
2665 1672 0,0060 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
2665 1672 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
3686 1676 0,0205 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
3686 1676 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ОГЊЕНА 

ПРИЦЕ
3686 1676 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

18872 1713/2 0,0201 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

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
616 1762 0,0271 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
616 1762 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
616 1762 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
616 1762 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
716 1772 0,0277 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

Бачко Градиште
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
569 1776 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
569 1776 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
569 1776 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
569 1776 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
569 1776 0,0044 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
534 1788 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
534 1788 0,0759 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
534 1788 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
534 1788 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
18735 1808 0,0143 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
18735 1808 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
18735 1808 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЗМАЈ ЈОВИНА 2440 1822 0,0148 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЗМАЈ ЈОВИНА 2440 1822 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЗМАЈ ЈОВИНА 2440 1822 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЗМАЈ ЈОВИНА 2917 1823 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ЗМАЈ ЈОВИНА 2917 1823 0,0045 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЗМАЈ ЈОВИНА 2917 1823 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЗМАЈ ЈОВИНА 2917 1823 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
728 1869 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
728 1869 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
728 1869 0,0174 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
3051 1872 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
3051 1872 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
3051 1872 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
3051 1872 0,0792 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
3051 1872 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
3197 1879 0,0363 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



Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
3197 1879 0,0103

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

Бачко Градиште ЗМАЈ ЈОВИНА 639 1880 0,1282 трстик-мочвара 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

Бачко Градиште ЗМАЈ ЈОВИНА 639 1880 0,1601 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

Бачко Градиште ЗМАЈ ЈОВИНА 639 1881 0,0889 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

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
588 1886 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
588 1886 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
588 1886 0,0367 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
588 1886 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
588 1886 0,0234

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
588 1886 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
588 1886 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
588 1886 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
588 1886 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2855 1890 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2855 1890 0,0129 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2855 1890 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2855 1890 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2855 1890 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 627 1904 0,0154 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 627 1904 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 627 1904 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
671 1908 0,0087 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
671 1908 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
671 1908 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
671 1908 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1971 1911 0,0072 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1971 1911 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1971 1911 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2917 1928 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 2917 1928 0,8651 пашњак 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 2917 1928 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2917 1928 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 2917 1928 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2917 1928 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 2917 1928 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 2917 1928 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 7. ЈУЛА 2917 1928 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 2917 1928 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2917 1928 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 2917 1928 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 7. ЈУЛА 2917 1928 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2917 1928 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1531 1931 0,3304 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1531 1931 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1531 1931 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1531 1931 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 539 1940 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 539 1940 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 539 1940 0,0045 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 26 1942 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 26 1942 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 26 1942 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 26 1942 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 26 1942 0,0123 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 650 1946/2 0,0679 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

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 650 1946/3 0,0154 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

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1451 1947 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1451 1947 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1451 1947 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1451 1947 0,0858 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1451 1947 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1988 1949 0,0848 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1988 1949 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1988 1949 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2770 1953 0,0547
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2770 1953 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2770 1953 0,0840 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 645 1954 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 645 1954 0,0848 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 645 1954 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3104 1958 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3104 1958 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3104 1958 0,0585 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3104 1958 0,0137

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3104 1958 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
146 1959 0,0677 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
146 1959 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
146 1959 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
146 1959 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
598 1960 0,0774 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
598 1960 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
598 1960 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
756 1963 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
756 1963 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
756 1963 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
756 1963 0,0729 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
756 1963 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
756 1963 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
1847 1964 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
1847 1964 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
1847 1964 0,0182 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 438 1965 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 438 1965 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 438 1965 0,0085 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2520 1966 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2520 1966 0,0791 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2520 1966 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2520 1966 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 4018 1970 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 4018 1970 0,0846 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 4018 1970 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 719 1976/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 719 1976/1 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 719 1976/1 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 719 1976/1 0,0331 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 719 1976/1 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1852 1981 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1852 1981 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1852 1981 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1852 1981 0,0807 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 565 1983 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 565 1983 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 565 1983 0,0906 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3620 1985/1 0,0656 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
3620 1985/1 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3620 1985/1 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
4788 1986 0,0756 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
4788 1986 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
4788 1986 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
4788 1986 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
4788 1986 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2155 1988 0,0808 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2155 1988 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2155 1988 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
2155 1988 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
661 1991 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
661 1991 0,0810 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
661 1991 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
575 1992 0,0903 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
575 1992 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
575 1992 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
573 1993 0,0411 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
573 1993 0,0250

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
РАДИВОЈА 

ЦИРПАНОВА
573 1993 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2659 1994 0,0821 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2659 1994 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2659 1994 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2659 1994 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2659 1995 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2659 1995 0,0828 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2659 1995 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2659 1995 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2332 1996 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2332 1996 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2332 1996 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2332 1996 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2332 1996 0,0810 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1771 1997 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1771 1997 0,0826 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1771 1997 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1771 1997 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 689 1999 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 689 1999 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 689 1999 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 689 1999 0,0895 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
639 200/2 0,0207 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



Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 18756 2016 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 18756 2016 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 18756 2016 0,0840 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 18756 2017 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 18756 2017 0,0786 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 18756 2017 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 18756 2017 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 18756 2017 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 582 2019 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 582 2019 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 582 2019 0,0838 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 582 2019 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3019 2020 0,0935 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3019 2020 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3019 2020 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 4867 2021 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 4867 2021 0,0846 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 4867 2021 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
3044 2027 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
3044 2027 0,0850 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
3044 2027 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
3044 2027 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
3044 2028 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
3044 2028 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
3044 2028 0,0140

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
3044 2028 0,0754 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
3044 2028 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
3044 2028 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
18750 2029 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
18750 2029 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
18750 2029 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
18750 2029 0,0793 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 639 2033/2 0,0315 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 639 2033/2 0,0164

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3207 2035 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3207 2035 0,0876 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3207 2035 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 985 2037 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 985 2037 0,0866 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 985 2037 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 985 2037 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 728 2039 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 728 2039 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 728 2039 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 728 2039 0,0899 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 651 2040 0,0858 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 651 2040 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 651 2040 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 651 2040 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1908 2043 0,0722 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1908 2043 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1908 2043 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1908 2043 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1908 2043 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 707 2044 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 707 2044 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 707 2044 0,0852 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 707 2044 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4450 2046 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4450 2046 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4450 2046 0,0787 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4450 2046 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1837 2047 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1837 2047 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1837 2047 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1837 2047 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1837 2047 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1837 2047 0,0835 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 682 2048 0,0854 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 682 2048 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 682 2048 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2451 2051 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2451 2051 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2451 2051 0,0861 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 2451 2051 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3087 2052 0,0819 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3087 2052 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3087 2052 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3087 2052 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 632 2055 0,0766 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 632 2055 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 632 2055 0,0160

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 632 2055 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2263 2057 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2263 2057 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2263 2057 0,0822 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2263 2057 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2730 2058 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2730 2058 0,0891 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2730 2058 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2730 2058 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2729 2059 0,0729 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2729 2059 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2729 2059 0,0140

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2729 2059 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2729 2059 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
568 2060 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
568 2060 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
568 2060 0,0884 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1894 2061 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1894 2061 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1894 2061 0,0856 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
728 2064 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
728 2064 0,0855 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
728 2064 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
713 2071/1 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
713 2071/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
713 2071/1 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
713 2071/1 0,0158 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
639 2071/2 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
639 2071/2 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
639 2071/2 0,0567 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
639 2071/2 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1891 2072 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1891 2072 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1891 2072 0,0840 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1891 2072 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
1891 2072 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
630 2073 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
630 2073 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
630 2073 0,0815 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
630 2073 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3719 2078 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3719 2078 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3719 2078 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3719 2078 0,0892 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3719 2078 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3421 2082 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3421 2082 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3421 2082 0,0890 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3421 2082 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3421 2082 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 691 2083 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 691 2083 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 691 2083 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 691 2083 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 691 2083 0,0897 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3036 2093 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3036 2093 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3036 2093 0,0820 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3036 2093 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3036 2093 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
288 2094 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
288 2094 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
288 2094 0,0858 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
288 2094 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
288 2094 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 720 2095 0,0074 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 720 2095 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 720 2095 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 720 2095 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 720 2095 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 720 2095 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 4032 2096 0,0097 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 4032 2096 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 4032 2096 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2515 2099 0,0898 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2515 2099 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2515 2099 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2515 2099 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 4028 2102 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 4028 2102 0,0861 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 4028 2102 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3474 2103 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3474 2103 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3474 2103 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3474 2103 0,0851 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3474 2103 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3474 2103 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 93 2104 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 93 2104 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 93 2104 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 93 2104 0,0910 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1447 2111 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1447 2111 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1447 2111 0,0913 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3811 2114 0,0931 виноград 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3811 2114 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3811 2114 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3811 2114 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 804 2115 0,0900 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 804 2115 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 804 2115 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 804 2115 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 5179 2117 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 5179 2117 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 5179 2117 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 5179 2117 0,0912 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2159 2121 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2159 2121 0,0771 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2159 2121 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2159 2121 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
2159 2121 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
695 2124 0,0820 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
695 2124 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
695 2124 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
695 2124 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
663 2125 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
663 2125 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
663 2125 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
663 2125 0,0801 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ДУШАНА 

ВАСИЉЕВА
663 2125 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 657 2128 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 657 2128 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 657 2128 0,0927 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 657 2128 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 672 2129 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 672 2129 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 672 2129 0,0966 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 700 2130 0,0936 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 700 2130 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 700 2130 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 601 2131 0,0922 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 601 2131 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 601 2131 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 601 2131 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 721 2132 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 721 2132 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 721 2132 0,0925 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18770 2134 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18770 2134 0,0902 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 18770 2134 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3666 2135 0,0962 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3666 2135 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3666 2135 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 728 2136 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 728 2136 0,0964 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 728 2136 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
94 2138 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
94 2138 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
94 2138 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
94 2138 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
94 2138 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
94 2138 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
94 2138 0,0731 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
590 2139 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
590 2139 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
590 2139 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
590 2139 0,0781 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
590 2139 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
697 2140 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
697 2140 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
697 2140 0,0877 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
697 2140 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
134 2150 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
134 2150 0,0769 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
134 2150 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
134 2150 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
134 2150 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
5157 2151 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
5157 2151 0,0166

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
5157 2151 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
5157 2151 0,0752 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1495 2152 0,0737 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1495 2152 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1495 2152 0,0178

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1495 2152 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
1495 2152 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3065 2153 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3065 2153 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3065 2153 0,0851 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
684 2154 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
684 2154 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
684 2154 0,0789 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
684 2154 0,0135

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3478 2157 0,0746 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3478 2157 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3478 2157 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3478 2157 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3478 2157 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3478 2157 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
3478 2157 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
4081 2159 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
4081 2159 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
4081 2159 0,0832 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
4081 2159 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 615 2162 0,0921 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 615 2162 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 615 2162 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2023 2165 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2023 2165 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2023 2165 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2023 2165 0,0858 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3106 2167/1 0,0554 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3106 2167/1 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3106 2167/1 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3106 2167/1 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3106 2167/1 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 4419 2167/2 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 4419 2167/2 0,0250 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 4419 2167/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЈОЖЕФ АТИЛЕ 4419 2167/2 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2067 2171 0,0140

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2067 2171 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2067 2171 0,0249 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2067 2171 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

564 2175 0,0125 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

564 2175 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

564 2175 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2716 2176 0,0246 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2716 2176 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2716 2176 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 262 2177 0,0190

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 262 2177 0,0856 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 262 2177 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 262 2177 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 262 2178 0,0946 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 262 2178 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 262 2178 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3942 2179 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3942 2179 0,0932 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3942 2179 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3835 2180 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3835 2180 0,0875 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3835 2180 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3835 2180 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1185 2183 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1185 2183 0,0921 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1185 2183 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3606 2184 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3606 2184 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3606 2184 0,0871 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 611 2185 0,0837 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 611 2185 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 611 2185 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 130 2186 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 130 2186 0,0915 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 130 2186 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2809 2189 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2809 2189 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2809 2189 0,0296 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2809 2189 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

314 2190 0,0937 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

314 2190 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

314 2190 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

314 2190 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

18959 2191 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

18959 2191 0,0851 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

18959 2191 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

18959 2191 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

18959 2191 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1178 2193 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1178 2193 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1178 2193 0,0842 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 1178 2193 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 5253 2194 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 5253 2194 0,0171

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 5253 2194 0,0872 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 5253 2194 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3504 2195 0,0900 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3504 2195 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 3504 2195 0,0137

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 580 2199 0,0865 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 580 2199 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 580 2199 0,0502
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 701 2203 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 701 2203 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 701 2203 0,0898 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2395 2204 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2395 2204 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 2395 2204 0,0877 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 560 2205 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 560 2205 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште 22. ОКТОБРА 560 2205 0,0934 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
581 2208 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
581 2208 0,0790 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
581 2208 0,0156

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
724 2209 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
724 2209 0,0808 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
724 2209 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
2288 2210 0,0011 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
2288 2210 0,0829 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
2288 2210 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
2288 2210 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
2288 2210 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
634 2211 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
634 2211 0,0014 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
634 2211 0,0812 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
634 2211 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
648 2212 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
648 2212 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
648 2212 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
648 2212 0,0856 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
4028 2214 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
4028 2214 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
4028 2214 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
4028 2214 0,0728 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
4028 2214 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ШАМУ 

МИХАЉА
4028 2214 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4027 2216 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4027 2216 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4027 2216 0,0804 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4027 2216 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4027 2216 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4027 2216 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 4027 2216 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3383 2218 0,0888 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3383 2218 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 3383 2218 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 6002 2219 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 6002 2219 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 6002 2219 0,0907 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1951 2220 0,0784 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1951 2220 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1951 2220 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1951 2220 0,0159

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 958 2224 0,1024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 958 2224 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 958 2224 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 631 2228 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 631 2228 0,0936 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 631 2228 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1414 2229 0,0157

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1414 2229 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1414 2229 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 1414 2229 0,0889 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 562 2230 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 562 2230 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ДОЖА ÐЕРÐА 562 2230 0,0918 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
БРАНКА 

БАЈИЦА
435 296 0,0292 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
БРАНКА 

БАЈИЦА
435 296 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
БРАНКА 

БАЈИЦА
435 296 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
БРАНКА 

БАЈИЦА
435 296 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
БРАНКА 

БАЈИЦА
2701 297 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
БРАНКА 

БАЈИЦА
2701 297 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
БРАНКА 

БАЈИЦА
2701 297 0,0170 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
БРАНКА 

БАЈИЦА
2701 297 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
БРАНКА 

БАЈИЦА
2701 297 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
2082 317 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
2082 317 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
2082 317 0,0182

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
2082 317 0,0185 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
2082 317 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
4489 358 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
4489 358 0,0067 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
4489 358 0,0125

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
4489 358 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
МАКСИМА 

ГОРКОГ
728 396 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
МАКСИМА 

ГОРКОГ
728 396 0,0310 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
МАКСИМА 

ГОРКОГ
728 396 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
МАКСИМА 

ГОРКОГ
728 396 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
МАКСИМА 

ГОРКОГ
728 396 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
19017 419 0,1219 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
19017 419 0,0155

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
19017 419 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
19017 419 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
19017 419 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

3300 420/11 0,0596 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

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

18736 420/12 0,0633 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

18736 420/12 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

18736 420/12 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

19159 420/13 0,1537 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

Бачко Градиште ПОРЕД ПРУГЕ 639 420/14 0,0160 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

Бачко Градиште ПОРЕД ПРУГЕ 639 420/15 0,0036 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

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А 21-23

4435 420/19 0,0190

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

4435 420/19 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

4435 420/19 0,0086 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

4435 420/19 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

639 420/2 0,0217 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

Бачко Градиште ПОРЕД ПРУГЕ 19159 420/23 0,0003
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ПОРЕД ПРУГЕ 19159 420/23 0,3119 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ПОРЕД ПРУГЕ 19159 420/23 0,0002
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

6018 420/24 0,0777 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

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

2762 420/3 0,0593 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

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

3295 420/32 0,0578 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

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

3298 420/9 0,0592 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

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

3619 421/3 0,0885 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

3619 421/3 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

3619 421/3 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

4812 421/4 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

4812 421/4 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

4812 421/4 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

4812 421/4 0,0639 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

4812 421/4 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

4812 421/4 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

4812 421/4 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

2917 421/5 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

2917 421/5 0,0882 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

2917 421/5 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

СВЕТОМИРА 

МЛАДЕНОВИЦ

А

639 421/8 0,0682 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



Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
545 439 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

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

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
545 439 0,8142 њива 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

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
545 439 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

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

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
545 439 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
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

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
545 439 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

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

Бачко Градиште
ВЛАДИМИРА 

РОЛОВИЦА
548 454 0,0370 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

Бачко Градиште
БОРИСА 

КИДРИЦА
18742 475 0,0017 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
БОРИСА 

КИДРИЦА
18742 475 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
БОРИСА 

КИДРИЦА
18742 475 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВЛАДИМИРА 

РОЛОВИЦА
732 481 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВЛАДИМИРА 

РОЛОВИЦА
732 481 0,0088 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВЛАДИМИРА 

РОЛОВИЦА
732 481 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ВЛАДИМИРА 

РОЛОВИЦА
732 481 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
549 482 0,0056 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
549 482 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
549 482 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
549 482 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
549 482 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
1626 483 0,0164

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
1626 483 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
1626 483 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
1626 483 0,0086 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
СРБОБРАНСК

И ПУТ
1626 483 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

577 515 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

577 515 0,0250
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

577 515 0,0029 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

577 515 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
713 546 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
713 546 0,0237 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
713 546 0,0190

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
713 546 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
713 546 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
713 546 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 18754 564 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Градиште ГЛАВНА 18754 564 0,0036 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бачко Градиште ГЛАВНА 18754 564 0,0302

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бачко Градиште ГЛАВНА 18754 564 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бачко Градиште БРАЦА БЕНЦ 2153 573 0,0121 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште БРАЦА БЕНЦ 2153 573 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште БРАЦА БЕНЦ 2153 573 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште БРАЦА БЕНЦ 2153 573 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 3788 577 0,0270 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 3788 577 0,0357

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 3788 577 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 3788 577 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 3788 577 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
351 582 0,0707 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
351 582 0,0720

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
6017 585 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
6017 585 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
6017 585 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
6017 585 0,0797 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
6017 585 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 3511 590/2 0,0432 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бачко Градиште ГЛАВНА 3511 590/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бачко Градиште ГЛАВНА 3511 590/2 0,0269

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Градиште ГЛАВНА 578 607 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 578 607 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 578 607 0,0264 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 578 607 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште ГЛАВНА 578 608 0,0388

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 578 608 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 578 608 0,0698 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ГЛАВНА 578 608 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
4561 682/2 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
4561 682/2 0,0101 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
4561 682/2 0,0407 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
4561 682/2 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
ВУКА 

КАРАYИЦА
4561 682/2 0,0300

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште БРАЦА БЕНЦ 545 833 0,0371

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште БРАЦА БЕНЦ 545 833 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште БРАЦА БЕНЦ 545 833 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште БРАЦА БЕНЦ 545 833 0,0021 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште БРАЦА БЕНЦ 545 833 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЛЕЊИНОВА 2300 879 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЛЕЊИНОВА 2300 879 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЛЕЊИНОВА 2300 879 0,0096 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЛЕЊИНОВА 19017 915 0,0191

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЛЕЊИНОВА 19017 915 0,0272 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште ЛЕЊИНОВА 19017 915 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НОВОСАДСКИ 

ПУТ
545 937/1 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НОВОСАДСКИ 

ПУТ
545 937/1 0,0135

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НОВОСАДСКИ 

ПУТ
545 937/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште
НОВОСАДСКИ 

ПУТ
545 937/1 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Градиште
НОВОСАДСКИ 

ПУТ
545 937/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2917 986 0,0076 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2917 986 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште

НАРОДНООСЛ

ОБОДИЛАЦКЕ 

ВОЈСКЕ

2917 986 0,0176

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Укупно 221,7524

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4019 1000 0,0064 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4019 1000 0,0127

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4019 1000 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6255 1001 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6255 1001 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6255 1001 0,0274 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6255 1001 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6255 1001 0,0229

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Градиште



Бачко Петрово 

Село
У СЕЛУ 6630 1002 0,7758 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

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6563 1014/1 0,0117

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

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6563 1014/1 0,0610 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

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6563 1014/1 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

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6764 1031 0,0702 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

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4674 1032 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4674 1032 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4674 1032 0,0281 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4674 1032 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2430 1033 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2430 1033 0,0276 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2430 1033 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
561 1034 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
561 1034 0,0057 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
561 1034 0,0091

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2852 1035 0,0296 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2852 1035 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2852 1035 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
92 1036 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
92 1036 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
92 1036 0,0280 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
858 1037 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
858 1037 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
858 1037 0,0025 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
858 1037 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
858 1037 0,0070

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3329 1038 0,0062

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3329 1038 0,0024 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3329 1038 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3329 1038 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
196 1039 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
196 1039 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
196 1039 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
196 1039 0,0194 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1952 1040 0,0212 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1952 1040 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1952 1040 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4406 1041 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4406 1041 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4406 1041 0,0019 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4406 1041 0,0044

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2902 1042 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2902 1042 0,0256 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2902 1042 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2902 1042 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6771 1051/1 0,0502 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

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2811 1051/2 0,0032

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2811 1051/2 0,0008 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2811 1051/2 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2811 1051/2 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2812 1051/3 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2812 1051/3 0,0067

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2812 1051/3 0,0031 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
108 1052 0,0689 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

Бачко Петрово 

Село
У СЕЛУ 6630 1053 0,3868 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

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1025 1054 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1025 1054 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1025 1054 0,0174 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1025 1054 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6628 1056 0,0221 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6628 1056 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6628 1056 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6758 1057 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6758 1057 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6758 1057 0,0024 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
318 1058 0,0134 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
318 1058 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
318 1058 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2996 1061 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2996 1061 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2996 1061 0,0184 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4051 1062 0,0191 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4051 1062 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4051 1062 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4051 1062 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4051 1062 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
72 1063 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
72 1063 0,0439 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
72 1063 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
72 1063 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3712 1064 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3712 1064 0,0147 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3712 1064 0,0136

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6120 1065 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6120 1065 0,0929 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6120 1065 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1333 1066 0,0063

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1333 1066 0,0126 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1333 1066 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1333 1066 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 2679 1067 0,0427 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 2679 1067 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 2679 1067 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 2650 1068 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 2650 1068 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 2650 1068 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 2650 1068 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 2650 1068 0,0146 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 5 1069 0,0266 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 5 1069 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 5 1069 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
У СЕЛУ 6630 1071 0,6969 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

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
6086 1086 0,0050 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
6086 1086 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
6086 1086 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
1709 1092 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
1709 1092 0,0273

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
1709 1092 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
1709 1092 0,0073 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
2513 1093 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
2513 1093 0,0086 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
2513 1093 0,0246

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
5140 1095 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
5140 1095 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
5140 1095 0,0244 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
5140 1095 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
5140 1095 0,0709 виноград 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
472 1112 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
472 1112 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
472 1112 0,0167

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
472 1112 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
472 1112 0,0741 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
472 1112 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11154/6 0,2431 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

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11154/7 0,1521 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11155 0,9391 ливада 3 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11156 3,3339 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004770/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11157 0,1075 ливада 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004770/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11158 0,1304 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004770/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11159 0,2526 ливада 3 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11160 0,0409 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11162 3,8191 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-001455/2013



Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11163 0,0961 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11164 0,5007 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11165 0,8285 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11166 1,7001 ливада 3 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11170/1 1,9089 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11170/30 6,2478 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-001455/2013

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11170/30 7,5922 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007387/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11170/30 5,5780 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007387/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11170/30 4,5902 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-001455/2013

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11171 1,4925 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-012147/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11171 13,8299 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-022638/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11173 37,7728 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-002352/2014, 46-

005228/2013, 46-

013316/2014, 46-

006829/2013, 46-

006843/2013



Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11174 2,1490 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

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11176 1,4157 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11177 0,4267 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

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11181 0,7083 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006222/2012, 46-

006725/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11181 12,8032 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006222/2012, 46-

006725/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11181 28,0116 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006222/2012, 46-

006725/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6507 11183 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6507 11183 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6507 11183 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6507 11183 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6507 11183 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6507 11183 0,0692 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11185 0,0767 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

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11186 1,7772 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

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11187 7,5119 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007387/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11189 0,7827 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11190 0,4367 њива 4 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 9,4581 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-021991/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 6,1814 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-003926/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 30,3445 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-012147/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 21,5332 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005965/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 8,8999 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005965/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 2,5549 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-003926/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 12,5416 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-012147/2012



Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 3,9091 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-021991/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,4154 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005965/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,1825 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-021991/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,1192 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-003926/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,5854 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-012147/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,0605 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-003926/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,2969 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-012147/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,2107 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005965/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,0926 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-021991/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,2806 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-003926/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 1,3777 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-012147/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,4293 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-021991/2014



Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11193 0,9775 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005965/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11204 4,7295 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
5605 1121 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
5605 1121 0,1182 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
5605 1121 0,0119

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
5605 1121 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11216 46,4327 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-005511/2012, 46-

005517/2012, 46-

021991/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 11216 4,0576 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-005511/2012, 46-

005517/2012, 46-

021991/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11224/1 2,2088 ливада 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11224/2 0,0477 ливада 3 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11226/3 2,1076 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11227 4,1847 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-012147/2012, 46-

000654/2018



Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11228 0,4449 ливада 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11229 0,1674 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11230 37,8401 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-012147/2012,46-

000126/2018, 46-

002901/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11230 21,7575 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-005773/2012, 46-

011840/2012, 46-

011864/2012, 46-

004674/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11230 1,3339 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11230 3,7918 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14289 11233/22 3,0651 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-005799/2013, 46-

013383/2013

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11236/1 2,2476 ливада 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-000654/2018

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11236/3 1,4933 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-000654/2018

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11237 0,0990 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-000654/2018

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 11239 0,8501 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 11240 23,1605 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-014262/2013



Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14286 11250 13,1130 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006231/2014,    46-

006298/2014,    46-

006298/2014,    46-

003518/2014,    46-

004168/2014,    46-

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14286 11250 8,9401 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006231/2014,    46-

006298/2014,    46-

006298/2014,    46-

003518/2014,    46-

004168/2014,    46-

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
2763 1126 0,0156 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
2763 1126 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
2763 1126 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14395 11264/1 53,7239 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-002375/2012,         46-

006929/2013,        46-

006925/2013,        46-

012853/2014,        46-

010681/2012,        46-

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
506 1127 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
506 1127 0,0101 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
506 1127 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1034 1139 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1034 1139 0,0007 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1034 1139 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
14379 11463 0,2728 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006171/2013

Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
14379 11463 1,5540 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006171/2013

Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
14379 11463 2,0407 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006171/2013

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
2109 1147 0,0117 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
2109 1147 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
2109 1147 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
2109 1147 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
14285 11482 3,9806 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006297/2012

Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
14285 11482 8,6452 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006297/2012

Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
14351 11483 7,8424 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-014444/2013, 46-

014429/2013, 46-

01987/2013, 46-

008590/2012

Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
14351 11483 14,9204 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-014444/2013, 46-

014429/2013, 46-

01987/2013, 46-

008590/2012

Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
526 11484/6 13,3977 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-010915/2013, 46-

011471/2012



Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
14317 11494 24,6800 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-004671/2012, 46-

008590/2012, 46-

002085/2014

Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
14317 11494 9,8859 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-004671/2012, 46-

008590/2012, 46-

002085/2014

Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
6362 11580 0,0736 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

Бачко Петрово 

Село

СПОЉНИ 

ЈАРОШ
6362 11581 0,5154 њива 4 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6760 1163 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6760 1163 0,0750 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6760 1163 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
764 1165 0,0742 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
764 1165 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
764 1165 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
764 1165 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
1089 1167 0,0196

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
1089 1167 0,0630 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
1089 1167 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
1089 1167 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
888 1172 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
888 1172 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
888 1172 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
888 1172 0,0635 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
888 1172 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
34 1175 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
34 1175 0,0820 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
34 1175 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
34 1175 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
34 1176 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
34 1176 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
34 1176 0,0917 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
5927 1177 0,0749 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
5927 1177 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
5927 1177 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
2192 1178 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
2192 1178 0,0066 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
2192 1178 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
990 1179 0,0150 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
990 1179 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
990 1179 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
1570 1180/1 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
1570 1180/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
1570 1180/1 0,0056 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
1570 1180/2 0,0770 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

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
6788 1183 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
6788 1183 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
6788 1183 0,0064

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
6788 1183 0,0716 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
6788 1183 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6628 1188 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6628 1188 0,0262 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6628 1188 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ДР ПЕТЕРА 

ÐЕТВАИЈА
464 1194 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ПЕТЕРА 

ÐЕТВАИЈА
464 1194 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ПЕТЕРА 

ÐЕТВАИЈА
464 1194 0,0026 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2451 1202 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2451 1202 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2451 1202 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2451 1202 0,0043 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
62 1205 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
62 1205 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
62 1205 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
62 1205 0,0013 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
62 1205 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
62 1205 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 12102 0,1078 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14263 12103/1 0,2699 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-011450/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14263 12103/1 0,2740 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-011450/2012

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2788 1219 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2788 1219 0,0449

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2788 1219 0,0027 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2788 1219 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2111 1220 0,0025 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2111 1220 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2111 1220 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2111 1220 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1438 1221 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1438 1221 0,0028 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1438 1221 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1438 1221 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1820 1224 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1820 1224 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1820 1224 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1820 1224 0,0016 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1820 1224 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 12287 0,0671 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

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 12288 1,7526 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
707 1231/2 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
707 1231/2 0,0218 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 707 1235 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 707 1235 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 707 1235 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 707 1235 0,0004 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 707 1235 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3378 1238 0,0025 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3378 1238 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3378 1238 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3378 1238 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3459 1239 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3459 1239 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3459 1239 0,0007 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3459 1239 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

УНУТРАШЊИ 

ВИНОГРАДИ
6362 12893 0,5860 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бачко Петрово 

Село

УНУТРАШЊИ 

ВИНОГРАДИ
6508 12894 1,2347 пашњак 1 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бачко Петрово 

Село

УНУТРАШЊИ 

ВИНОГРАДИ
6508 12895 0,1793 пашњак 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

Бачко Петрово 

Село

УНУТРАШЊИ 

ВИНОГРАДИ
522 12946 0,4583 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 6362 12954 5,1124 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

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 6362 12954 2,0799 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

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 6362 12959 9,4896 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-004770/2012, 46-

008819/2013

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 6362 12960 0,7830 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-008819/2013

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 566 130 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 566 130 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 566 130 0,0131

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 566 130 0,0049 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 6362 13067 11,7063 њива 4

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000037/2019, 46-

000038/2019, 46-

005038/2014, 46-

011188/2013

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 6362 13067 2,1429 њива 5

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000037/2019, 46-

000038/2019, 46-

005038/2014, 46-

011188/2013

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2717 131 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2717 131 0,0114

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2717 131 0,0026 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2717 131 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13140 0,7764 њива 2 насип

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13141 0,2289 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13142 0,7965 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13143 0,3144 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012



Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13144 0,8444 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13145 0,2443 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13146/1 0,8183 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13146/2 0,0175 њива 3 насип

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13147 0,0420 њива 2 насип

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13148 0,4882 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13149 0,2853 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002375/2012

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 14165 13150/2 0,0066

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

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 14165 13150/2 0,0004

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

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 14165 13150/2 0,0055

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

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 14165 13150/2 0,0161

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

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 14165 13150/2 1,7284 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 6362 13151/1 2,6270 њива 3 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бачко Петрово 

Село
ПЕСКАРА 517 13190 0,0595 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

Бачко Петрово 

Село

СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6165 1367/1 0,0397 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6165 1367/1 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 3254 137 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 3254 137 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 3254 137 0,0112 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 3254 137 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 1290 1370 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 1290 1370 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 1290 1370 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 1290 1370 0,0182 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 1290 1370 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
6344 1381 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
6344 1381 0,0166 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
6344 1381 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
6344 1381 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
6344 1381 0,0200

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
6344 1381 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2277 139 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2277 139 0,0112 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2277 139 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
3479 1410 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
3479 1410 0,0179

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
3479 1410 0,0349 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
3479 1410 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
3563 1411 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
3563 1411 0,0284 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
3563 1411 0,0161

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА
3563 1411 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 522 14179/1 0,2325 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

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 522 14191 1,1260 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

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 522 14273 0,0475 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

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 517 14427 3,0263 њива 2 канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 517 14429 2,3695

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

Бачко Петрово 

Село
ГОРЊИ РИТ 517 14432 0,2704 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



Бачко Петрово 

Село
ГОРЊИ РИТ 517 14433 0,1810 воћњак 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

Бачко Петрово 

Село
ГОРЊИ РИТ 517 14433 0,0158

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

Бачко Петрово 

Село
ГОРЊИ РИТ 517 14434 0,9919 пашњак 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

Бачко Петрово 

Село
ГОРЊИ РИТ 517 14436 0,0922 пашњак 1 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 517 14440 5,5985 њива 2 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 517 14441 0,4861 њива 2 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 517 14444 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 517 14444 0,2115 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 517 14444 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 517 14444 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 517 14445 0,5659 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

Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 522 14675/2 0,1443

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



Бачко Петрово 

Село
ДОЊИ РИТ 522 14733 0,0525

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

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
4531 1502 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
4531 1502 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
4531 1502 0,0060 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1936 1503 0,0028 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1936 1503 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1936 1503 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1936 1503 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1936 1503 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1927 1504 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1927 1504 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1927 1504 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1927 1504 0,0053 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
1927 1504 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2626 1510 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2626 1510 0,0086 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
2626 1510 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 6630 153 0,0530 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

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1237 1532 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1237 1532 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1237 1532 0,0024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1237 1532 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 6630 162 0,1223 пашњак 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

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 518 1663 0,0315

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 518 1663 0,0149 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 518 1663 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 518 1663 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 5679 1672 0,0352 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 5679 1672 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 5679 1672 0,0164

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 5679 1672 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 5679 1672 0,0231

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
РЕЦО ЈАНОШ 263 1706 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
РЕЦО ЈАНОШ 263 1706 0,0442

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
РЕЦО ЈАНОШ 263 1706 0,0219 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
РЕЦО ЈАНОШ 263 1707 0,0495 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



Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 2802 171/2 0,0186 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 2802 171/2 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 2802 171/2 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
86 1724 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
86 1724 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
86 1724 0,0063

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
86 1724 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
86 1724 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 2289 1744 0,0151

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 2289 1744 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 2289 1744 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 2289 1744 0,0149 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 2289 1744 0,0585

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 6630 1747/2 0,0107 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

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6683 1748/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6683 1748/1 0,0836

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6683 1748/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6683 1748/1 0,3978 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6683 1748/1 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 6683 1748/1 0,1356

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 6779 1748/2 0,0076 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

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6057 1860 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6057 1860 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
6057 1860 0,0014 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6696 1882 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6696 1882 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6696 1882 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6696 1882 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6696 1882 0,0075 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6696 1882 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1473 1883 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1473 1883 0,0128 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1473 1883 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2834 1899 0,0158 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2834 1899 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2834 1899 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
5990 1905 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
5990 1905 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
5990 1905 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
5990 1905 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
5990 1905 0,0040 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1852 1910 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1852 1910 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1852 1910 0,0100 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1852 1910 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1852 1910 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
2647 1918 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
2647 1918 0,0125 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
2647 1918 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
2647 1918 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
2647 1918 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1217 1932 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1217 1932 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1217 1932 0,0081 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1217 1932 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1217 1932 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1217 1932 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 5144 1934 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 5144 1934 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 5144 1934 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 5144 1934 0,0097 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
3313 1946 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
3313 1946 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
3313 1946 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
3313 1946 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
3313 1946 0,0054 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1622 1948 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1622 1948 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1622 1948 0,0068 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1622 1948 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1622 1948 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3282 1950 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3282 1950 0,0088 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3282 1950 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3282 1950 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3282 1950 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАЗЕ 

КОСТИЦА
4214 1984 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАЗЕ 

КОСТИЦА
4214 1984 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАЗЕ 

КОСТИЦА
4214 1984 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАЗЕ 

КОСТИЦА
4214 1984 0,0396 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 4392 2019 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 4392 2019 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 4392 2019 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 4392 2019 0,1006 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
4392 2019 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 4392 2019 0,0184

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 4392 2019 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 4392 2019 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 4392 2019 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
4392 2019 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 4392 2019 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СТРЕЛИШТЕ 6563 202 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СТРЕЛИШТЕ 6563 202 0,0003

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СТРЕЛИШТЕ 6563 202 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СТРЕЛИШТЕ 6563 202 0,0001

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СТРЕЛИШТЕ 6563 202 1,8562 пашњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
СТРЕЛИШТЕ 6563 202 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БАРА У СЕЛУ 6630 203 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БАРА У СЕЛУ 6630 203 1,7602 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
2387 2059 0,0176 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
2387 2059 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
2387 2059 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
6633 2066 0,0142 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
6633 2066 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
6633 2066 0,0292

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
6633 2066 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТРГ 

ОСЛОБОÐЕЊ

А

6562 2096/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТРГ 

ОСЛОБОÐЕЊ

А

6562 2096/1 0,0420

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТРГ 

ОСЛОБОÐЕЊ

А

6562 2096/1 0,0224 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 6777 2135 0,4780 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

Бачко Петрово 

Село

БЛАГОЈА 

БРАНЦИЦА
347 2147 0,0028 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БЛАГОЈА 

БРАНЦИЦА
347 2147 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БЛАГОЈА 

БРАНЦИЦА
347 2147 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БЛАГОЈА 

БРАНЦИЦА
347 2147 0,0194

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
6339 2151 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
6339 2151 0,0064

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
6339 2151 0,0041 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
6339 2151 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3029 2168/2 0,0630 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 3029 2168/2 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2493 2170 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2493 2170 0,0358

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2493 2170 0,0374 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1506 2171 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1506 2171 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1506 2171 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 1506 2171 0,0103 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
5016 2183 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
5016 2183 0,0012 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
5016 2183 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
5016 2183 0,0237

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
4577 2209 0,0014 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
4577 2209 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
4577 2209 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
4577 2209 0,0333

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
4577 2209 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

1586 2225 0,0250
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

1586 2225 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

1586 2225 0,0023 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
3502 2279 0,0222

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
3502 2279 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
3502 2279 0,0613 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
3502 2279 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
3502 2279 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ЗМАЈ ЈОВИНА 738 2304 0,0124 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗМАЈ ЈОВИНА 738 2304 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗМАЈ ЈОВИНА 738 2304 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗМАЈ ЈОВИНА 738 2304 0,0132

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗМАЈ ЈОВИНА 738 2304 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 5006 2315 0,0180 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 5006 2315 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 5006 2315 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 5006 2315 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 5006 2315 0,0156

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2145 2325 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2145 2325 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2145 2325 0,0412

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2145 2325 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 2145 2325 0,0271 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
93 2411 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
93 2411 0,0074 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
93 2411 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
93 2411 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2538 2414 0,0053 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2538 2414 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2538 2414 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2538 2414 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
2538 2414 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
859 2416 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
859 2416 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
859 2416 0,0040 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
859 2416 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
859 2416 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1791 2417 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1791 2417 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1791 2417 0,0060 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1791 2417 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1791 2417 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
2566 2419 0,0047 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
2566 2419 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
2566 2419 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
2566 2419 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
5962 2420 0,0014 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
5962 2420 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
5962 2420 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1598 2430 0,0143

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1598 2430 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1598 2430 0,0059 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1598 2430 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1617 2431 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1617 2431 0,0078 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1617 2431 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
1617 2431 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
3710 2436 0,0108 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
3710 2436 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
3710 2436 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
540 2438 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
540 2438 0,0109 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
540 2438 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
3095 2442 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
3095 2442 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
3095 2442 0,0480 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
3095 2442 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
6091 2450 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
6091 2450 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
6091 2450 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
6091 2450 0,0066 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
6091 2450 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1456 2451 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1456 2451 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1456 2451 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1456 2451 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1886 2458 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1886 2458 0,0054 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1886 2458 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1886 2458 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
4977 2464 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
4977 2464 0,0057 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
4977 2464 0,0129

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
4977 2464 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
4977 2464 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
6276 2469 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
6276 2469 0,0235 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
6276 2469 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
6276 2469 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
2403 2478 0,0100 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
2403 2478 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
2403 2478 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
2403 2478 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
3267 2479 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
3267 2479 0,0088 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
3267 2479 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
3267 2479 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5963 2482 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5963 2482 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5963 2482 0,0152 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5963 2482 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5815 2485 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5815 2485 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5815 2485 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5815 2485 0,0042 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5815 2485 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
883 2486 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
883 2486 0,0145 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
883 2486 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5855 2490 0,0080 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5855 2490 0,0137

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5855 2490 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
5855 2490 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1645 2491 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1645 2491 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1645 2491 0,0061 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

МАКСИМА 

ГОРКОГ
1645 2491 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 2764 2497 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 2764 2497 0,0008 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 2764 2497 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 2764 2497 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 2764 2497 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 14006 2498 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 14006 2498 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 14006 2498 0,0215 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 14006 2498 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 14006 2498 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1011 2515 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1011 2515 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1011 2515 0,0150 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 6628 2522 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 6628 2522 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 6628 2522 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 6628 2522 0,0119 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 801 2524 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 801 2524 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 801 2524 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 801 2524 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 801 2524 0,0014 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 6324 2526 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 6324 2526 0,0047 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 6324 2526 0,0153

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 6324 2526 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 14006 2527 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 14006 2527 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЊЕГОШЕВА 14006 2527 0,0092 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 3032 253/3 0,0416 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 3032 253/3 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 3032 253/3 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 3032 253/3 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СИМЕ 

ПАНИЦА
6630 253/4 0,1274 пашњак 3 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
2871 2534 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
2871 2534 0,0383 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
2871 2534 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
2871 2534 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
1774 2535 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
1774 2535 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
1774 2535 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
1774 2535 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ДР ИМРЕА 

КИША
1774 2535 0,0136

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
6786 2536/2 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
6786 2536/2 0,0174 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
3785 2539 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
3785 2539 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
3785 2539 0,0102 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
6768 2543 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
6768 2543 0,0036

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
6768 2543 0,0187 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
3600 2546 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
3600 2546 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
3600 2546 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

СРЕМЦА
3600 2546 0,0070 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
124 2555 0,0277 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
124 2555 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
124 2555 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНИСЛАВА 

НУШИЦА
124 2555 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1824 2569 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1824 2569 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1824 2569 0,0082 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1824 2569 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1824 2569 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
1496 2570 0,0712 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

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
2209 2571 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
2209 2571 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
2209 2571 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

РЕПУБЛИКАН

СКА
2209 2571 0,0072 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4495 2577 0,0139

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4495 2577 0,0088 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4495 2577 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1496 2578 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1496 2578 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1496 2578 0,0104 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1496 2578 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1965 2580 0,0150 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1965 2580 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1965 2580 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4478 2581 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4478 2581 0,0033 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4478 2581 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4478 2581 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
4478 2581 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3780 2582 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3780 2582 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3780 2582 0,0137 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3780 2582 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
5767 2585 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
5767 2585 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
5767 2585 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
5767 2585 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6762 2587 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6762 2587 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6762 2587 0,0101 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6762 2587 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
743 2588 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
743 2588 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
743 2588 0,0069 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
743 2588 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1569 2590 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1569 2590 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1569 2590 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
1569 2590 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 6035 2603 0,0689 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 6035 2603 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 6035 2603 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 1081 2604 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 1081 2604 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 1081 2604 0,0242 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 5929 2607 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 5929 2607 0,0089

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
МАЈОР ЈАНОШ 5929 2607 0,0056 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
1305 2608 0,0136

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
1305 2608 0,0110 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
1305 2608 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2161 2610 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2161 2610 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2161 2610 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2161 2610 0,1158 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
4614 2612 0,0039 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
4614 2612 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
4614 2612 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
4614 2613 0,0072 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
4614 2613 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
4614 2613 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
6630 2615 0,0396 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

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
6763 2616 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
6763 2616 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
6763 2616 0,0292 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2765 2618 0,0133

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2765 2618 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2765 2618 0,0043 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2765 2618 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2759 2620 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2759 2620 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2759 2620 0,0289 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЗУПЦИК 

ЈАНОША
2759 2620 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
2170 2622 0,0258

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
2170 2622 0,0092 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
2170 2622 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
2170 2622 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
2170 2622 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
2170 2622 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
2818 2623 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
2818 2623 0,0496 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
2818 2623 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
6019 2627 0,0088 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
6019 2627 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
6019 2627 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
5571 2628 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
5571 2628 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
5571 2628 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БАРАЊИ 

ЈАНОША
5571 2628 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
6630 2633 3,4681 пашњак 3 пијаца

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ПИЈАЦА



Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
602 2641 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
602 2641 0,0161 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
602 2641 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
4731 2644 0,0068 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
4731 2644 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
4731 2644 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
4731 2644 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
4731 2644 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
4731 2644 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
5980 2646 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
5980 2646 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
5980 2646 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
5980 2646 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
5980 2646 0,0058 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАНТЕ 

ПОПОВИЦА
1656 2742 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАНТЕ 

ПОПОВИЦА
1656 2742 0,0338 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАНТЕ 

ПОПОВИЦА
1656 2742 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАНТЕ 

ПОПОВИЦА
1656 2742 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАНТЕ 

ПОПОВИЦА
1656 2742 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
3756 2793/3 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
3756 2793/3 0,0347 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
6033 2793/4 0,0458 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

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
5287 2793/5 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
5287 2793/5 0,0422 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
2925 2793/7 0,0443 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
2925 2793/7 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
2925 2793/7 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

4522 2825 0,0204

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

4522 2825 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

4522 2825 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

4522 2825 0,0943 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

4522 2825 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
1450 2866 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
1450 2866 0,0162

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
1450 2866 0,0014 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
1450 2866 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
4047 2868 0,0148

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
4047 2868 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
4047 2868 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
4047 2868 0,0037 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТРА 

ТАШИНА
6680 2875 0,0260 њива 1 канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бачко Петрово 

Село

ПАНТЕ 

ПОПОВИЦА
1334 2995 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАНТЕ 

ПОПОВИЦА
1334 2995 0,0046 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАНТЕ 

ПОПОВИЦА
1334 2995 0,0417

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАНТЕ 

ПОПОВИЦА
1334 2995 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
874 303 0,0111

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
874 303 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
874 303 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
874 303 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
874 303 0,0011 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
874 303 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
630 3105 0,0164

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
630 3105 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
630 3105 0,0251 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
630 3105 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
630 3105 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6096 3107 0,0176 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6096 3107 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6096 3107 0,0250

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6096 3107 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6278 3108 0,0261 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6278 3108 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6278 3108 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6278 3108 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6278 3108 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
4117 3109 0,0033 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
4117 3109 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
4117 3109 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
4117 3109 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
6607 3110 0,5087 пашњак 3 пијаца

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ПИЈАЦА

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3253 3154 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3253 3154 0,0194
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3253 3154 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3253 3154 0,0047 виноград 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1618 3155 0,0121
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1618 3155 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1618 3155 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1618 3155 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1618 3155 0,0102 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1201 3156 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1201 3156 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1201 3156 0,0194
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1201 3156 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1201 3156 0,0017 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6821 3157 0,0101 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6821 3157 0,0130
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6821 3157 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6821 3157 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6353 3158 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6353 3158 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6353 3158 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6353 3158 0,0051 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6353 3158 0,0229
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

5627 3159 0,0208
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

5627 3159 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

5627 3159 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1639 3160 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1639 3160 0,0219
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1639 3160 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1639 3160 0,0037 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6183 3161 0,0237
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6183 3161 0,0033 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6183 3161 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6183 3161 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

80 3162 0,0060 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

80 3162 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

80 3162 0,0241
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

80 3162 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

80 3162 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

80 3162 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3966 3164 0,0230
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3966 3164 0,0056 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3966 3164 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3966 3164 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3966 3164 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2194 3166 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2194 3166 0,0223
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2194 3166 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2194 3166 0,0007 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

4040 3168 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

4040 3168 0,0227
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

4040 3168 0,0000 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2556 3170 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2556 3170 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2556 3170 0,0222
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 6630 322/2 0,0591 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДОЖА ÐЕРÐА 6630 322/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

13984 3230 0,0080

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

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

13984 3230 0,0031

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

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

13984 3230 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

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

13984 3230 0,0020 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

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

4355 3316/1 0,0190

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

4355 3316/1 0,0098 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

4355 3316/1 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАТРИЈАРХА 

ВИЦЕНТИЈА 

ПРОДАНОВА

4355 3316/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6641 3317 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6641 3317 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6641 3317 0,0130 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6641 3317 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3093 3318 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3093 3318 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3093 3318 0,0085 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3093 3318 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6167 3319 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6167 3319 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6167 3319 0,0084 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6167 3319 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3466 3320 0,0185 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3466 3320 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3466 3320 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

3466 3320 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

312 3474 0,0125
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

312 3474 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

312 3474 0,0114 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

312 3474 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

324 3530 0,0033
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

324 3530 0,0015 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

324 3530 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

507 3532 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

507 3532 0,0052
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

507 3532 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

507 3532 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

507 3532 0,0003 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6313 3533 0,0062
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6313 3533 0,0001

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6313 3533 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6313 3533 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6313 3533 0,0012 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6313 3533 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6313 3533 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2471 3534 0,0074
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2471 3534 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2471 3534 0,0016 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2471 3534 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

2471 3534 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6042 3535 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6042 3535 0,0079
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6042 3535 0,0037 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

6042 3535 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1516 3536 0,0090
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1516 3536 0,0050 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТЕОДОРА 

ИЛИЦА 

ЦЕШЉАРА

1516 3536 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
3551 3543 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
3551 3543 0,0248 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
3551 3543 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
3551 3543 0,0305 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
1611 3545 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
1611 3545 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
1611 3545 0,0235

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
1611 3545 0,0274 шума 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
1611 3545 0,0261 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
985 3557 0,0018 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
985 3557 0,0042

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ 

МАЈШАИ
985 3557 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
848 3592 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
848 3592 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
848 3592 0,0036 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
848 3592 0,0072

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
6854 3596 0,0179 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

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
6845 3598 0,0324 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

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
3608 3601 0,0933 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

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
430 3604 0,0449 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

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
6118 3605 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
6118 3605 0,0784 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
5482 3608 0,0464 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

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
2500 3613 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
2500 3613 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
2500 3613 0,0324 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
2500 3613 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
1284 3619 0,0443 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

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
525 3625 0,0006

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

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
525 3625 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

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
525 3625 0,0084

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

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
525 3625 0,0020

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

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
525 3625 0,5126

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

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
525 3625 0,0067

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



Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
525 3625 0,0254

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

Бачко Петрово 

Село

ЈАШЕ 

ТОМИЦА
525 3625 0,2675 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

Бачко Петрово 

Село

ПАРТИЗАНСК

А
6834 3648 0,0110 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

Бачко Петрово 

Село

ВУКА 

КАРАYИЦА
5579 3670 0,0072

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ВУКА 

КАРАYИЦА
5579 3670 0,0169 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ВУКА 

КАРАYИЦА
5579 3670 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ВУКА 

КАРАYИЦА
5579 3670 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ВУКА 

КАРАYИЦА
5579 3670 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ВУКА 

КАРАYИЦА
5579 3670 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
У СЕЛУ 521 3715 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
У СЕЛУ 521 3715 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
У СЕЛУ 521 3715 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
У СЕЛУ 521 3715 5,1921 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
У СЕЛУ 521 3715 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТОЈАНА 

ВОРГИЦА
520 3716 1,2271 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Петрово 

Село

БРАЦЕ САБО-

ВИГ
6779 3717/2 0,1100 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

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
1614 448 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
1614 448 0,0010 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
1614 448 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
1614 448 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
1614 448 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
2129 455 0,0007 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
2129 455 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
2129 455 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
2129 455 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 1008 456 0,0034 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 1008 456 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 1008 456 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
СЛОБОДЕ 1008 456 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6694 47 0,0324 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6694 47 0,0194

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 6809 501 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 6809 501 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 6809 501 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 6809 501 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 6809 501 0,0006 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4121 502 0,0130 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4121 502 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4121 502 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4121 502 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 5823 505 0,0149

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 5823 505 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 5823 505 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 5823 505 0,0051 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 5823 505 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 5823 505 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 5823 505 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1228 506 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1228 506 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1228 506 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1228 506 0,0144 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1228 506 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0194 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1596 508 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1596 508 0,0013 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1596 508 0,0054

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 1596 508 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3962 509 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3962 509 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3962 509 0,0223 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 3962 509 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
3865 514 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
3865 514 0,0055

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
3865 514 0,0045 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
3865 514 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
3865 514 0,0001

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
939 515 0,0063 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
939 515 0,0044

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
939 515 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
939 515 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
6152 516 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
6152 516 0,0126

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
6152 516 0,0223 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
6152 516 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
2367 527 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
2367 527 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
2367 527 0,0066 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

АРПАД 

Г.БАЛАЖА
2367 527 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4211 557 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4211 557 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4211 557 0,0107

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4211 557 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4211 557 0,0022 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4272 560 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4272 560 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4272 560 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ПУШКИНОВА 4272 560 0,0147 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
4096 569 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
4096 569 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
4096 569 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
4096 569 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
447 572 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
447 572 0,0042 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
447 572 0,0502

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
447 572 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4604 582 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4604 582 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4604 582 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4604 582 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4604 582 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4604 582 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4604 582 0,0673 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 3371 584/2 0,0065 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

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1200 587 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1200 587 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1200 587 0,0392 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1200 587 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1200 587 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1200 587 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6 588 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6 588 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6 588 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6 588 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6 588 0,0430 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6 588 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 180 589 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 180 589 0,0431 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 180 589 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 180 589 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2529 590 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2529 590 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2529 590 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2529 590 0,0388 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2529 590 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 680 591 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 680 591 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 680 591 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 680 591 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 680 591 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 680 591 0,0424 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4105 594 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4105 594 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4105 594 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4105 594 0,0773 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4105 594 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 898 595 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 898 595 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 898 595 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 898 595 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 898 595 0,0372 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 898 595 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 459 596 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 459 596 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 459 596 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 459 596 0,0527 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 459 596 0,0155

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 459 596 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3903 597 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3903 597 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3903 597 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3903 597 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3903 597 0,0571 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3903 597 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2692 598 0,0642 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2692 598 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2692 598 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2692 598 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6632 599 0,0244

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6632 599 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6632 599 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6632 599 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6632 599 0,0043 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6632 599 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6632 599 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1544 602 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1544 602 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1544 602 0,0472 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1544 602 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1522 603 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1522 603 0,0485 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1522 603 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1522 603 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
899 604 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
899 604 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
899 604 0,0367 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
899 604 0,0138

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
899 604 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
899 604 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
916 605 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
916 605 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
916 605 0,0455 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
916 605 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
509 606 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
509 606 0,0454 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
509 606 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
509 606 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
509 606 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1613 609 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1613 609 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1613 609 0,0404 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1613 609 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4660 610 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4660 610 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4660 610 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4660 610 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4660 610 0,0569 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
647 614 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
647 614 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
647 614 0,0455 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
647 614 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
647 614 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3938 615 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3938 615 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3938 615 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3938 615 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3938 615 0,0426 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3358 616 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3358 616 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3358 616 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3358 616 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3358 616 0,0402 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3358 616 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3358 616 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3209 617 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3209 617 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3209 617 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3209 617 0,0473 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2218 618 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2218 618 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2218 618 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2218 618 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2218 618 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2218 618 0,0159 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3356 619 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3356 619 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3356 619 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3356 619 0,0680 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3356 619 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3356 619 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3356 619 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2148 621 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2148 621 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2148 621 0,0457 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2148 621 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 622 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 622 0,0061 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 622 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 622 0,0308

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 622 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 622 0,0048

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
5137 623/1 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
5137 623/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
5137 623/1 0,0160

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
5137 623/1 0,1124 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 623/2 0,1575 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 623/2 0,0085

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 623/2 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 623/2 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2882 623/2 0,0324

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4310 625 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4310 625 0,0329 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4310 625 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4310 625 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4310 625 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4310 625 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4310 625 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 7 626 0,0444 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 7 626 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 7 626 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 7 626 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 5137 628 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 5137 628 0,0474 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 5137 628 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 5137 628 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 271 629 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 271 629 0,0476 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 271 629 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 271 629 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3666 632 0,0331 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3666 632 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3666 632 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3666 632 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3666 632 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 5137 633 0,0420 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 5137 633 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 5137 633 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 5137 633 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3804 636 0,0165 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3804 636 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3804 636 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3804 636 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3804 636 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2449 637 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2449 637 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2449 637 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2449 637 0,0524 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2449 637 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
774 638 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
774 638 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
774 638 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
774 638 0,0681 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
774 638 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
774 638 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
774 638 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3577 641 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3577 641 0,0936 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3577 641 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3577 641 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6628 643 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6628 643 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6628 643 0,0617 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6628 643 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2070 644 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2070 644 0,0576 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2070 644 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2070 644 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2289 645 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2289 645 0,0527 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2289 645 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 118 647 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 118 647 0,0478 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 118 647 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6701 648 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6701 648 0,0408 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6701 648 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6701 648 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6701 648 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 285 650 0,0405 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 285 650 0,0135

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 285 650 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 285 650 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1494 651 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1494 651 0,0437 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1494 651 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1494 651 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1494 651 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 929 652 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 929 652 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 929 652 0,0474 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 929 652 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 929 652 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3457 653 0,0461 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3457 653 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3457 653 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3457 653 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1848 655 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1848 655 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1848 655 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1848 655 0,0472 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3373 656 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3373 656 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3373 656 0,0467 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 3373 656 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4146 659 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4146 659 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4146 659 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4146 659 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
4146 659 0,0444 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6715 660 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6715 660 0,0153

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6715 660 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
6715 660 0,0395 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
5912 663 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
5912 663 0,0415 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
5912 663 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
5912 663 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
5912 663 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
5912 663 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2685 664 0,0502 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2685 664 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2685 664 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2607 665 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2607 665 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2607 665 0,0456 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2607 665 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1535 666 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1535 666 0,0470 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1535 666 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1535 666 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
777 667 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
777 667 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
777 667 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
777 667 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
777 667 0,0458 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3880 669 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3880 669 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3880 669 0,0519 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3770 671 0,0564 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3770 671 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
3770 671 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
2052 674 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
2052 674 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
2052 674 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
2052 674 0,0611 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
2052 674 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
2052 674 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1316 675 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1316 675 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1316 675 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1316 675 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1316 675 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1316 675 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
1316 675 0,0550 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2067 676 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2067 676 0,0468 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2067 676 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2067 676 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЦИГЉАРСКИ 

ПУТ
2067 676 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
587 678 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
587 678 0,0138 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
587 678 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
587 678 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3189 679 0,0934 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3189 679 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3189 679 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3189 679 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3189 679 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3189 679 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3189 679 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
2525 680 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
2525 680 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
2525 680 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
2525 680 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
2525 680 0,1594 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
1202 682 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
1202 682 0,0853 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
1202 682 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
1202 682 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
1513 683 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
1513 683 0,1650 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
1513 683 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
5680 684 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
5680 684 0,1449 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
5680 684 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
5680 684 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
5680 684 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
5680 684 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
5680 684 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
5680 684 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3290 695 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3290 695 0,0515 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1457 697 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1457 697 0,1316 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1457 697 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1457 697 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1457 697 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1457 697 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1564 698/1 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1564 698/1 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1564 698/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1564 698/1 0,0124 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 3377 698/2 0,0721 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 3377 698/2 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2619 699 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2619 699 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2619 699 0,0165 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2212 701 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2212 701 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2212 701 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2212 701 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2212 701 0,1580 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 3711 704 0,1588 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 3711 704 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 3711 704 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 3711 704 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 3711 704 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2369 705 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2369 705 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2369 705 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2369 705 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2369 705 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2369 705 0,0848 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2369 705 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2411 706 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2411 706 0,0388 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2411 706 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2411 706 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2411 706 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 696 707/1 0,0546 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 696 707/1 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 696 707/1 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 696 707/1 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3581 707/2 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3581 707/2 0,0888 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 6742 708 0,1451 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 6742 708 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 6742 708 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 6742 708 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 6742 708 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 141 709 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 141 709 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 141 709 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 141 709 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 141 709 0,1435 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1567 710 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1567 710 0,1430 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1567 710 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1567 710 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 1567 710 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2887 711 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2887 711 0,1180 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2887 711 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2887 711 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2887 711 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2887 711 0,0250 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 4697 713 0,1420 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 4697 713 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 4697 713 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 4697 713 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 4697 713 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 5616 714 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

њива Није државна својина Промена облика својине



Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 5616 714 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
њива Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 5616 714 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

њива Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 5616 714 0,1496 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2795 716 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2795 716 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2795 716 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2795 716 0,1149 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БОЛМАНСКА 2795 716 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

5911 718 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

5911 718 0,1208 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

5911 718 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

5911 718 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

1801 719 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

1801 719 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

1801 719 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

1801 719 0,1237 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3687 720/1 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3687 720/1 0,0531 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3687 720/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3687 720/1 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3496 720/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3496 720/2 0,0314 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3496 720/2 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3496 720/2 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

960 722 0,1442 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

960 722 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

960 722 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

960 722 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3270 723 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3270 723 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3270 723 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3270 723 0,1477 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2452 725 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2452 725 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2452 725 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2452 725 0,0432 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6938 727 0,1500 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6938 727 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6938 727 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

25 729 0,0133

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

25 729 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

25 729 0,0364 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

25 729 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

25 729 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

933 730 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

933 730 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

933 730 0,1417 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

933 730 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

933 730 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3559 731 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3559 731 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3559 731 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3559 731 0,0086 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3272 732 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3272 732 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3272 732 0,0105 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3272 732 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2276 733 0,0125
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2276 733 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2276 733 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1984 739 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1984 739 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1984 739 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1984 739 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1984 739 0,0068 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

716 742 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

716 742 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

716 742 0,1478 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

716 742 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2565 743 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2565 743 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2565 743 0,0460 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2559 744 0,0487 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2559 744 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2559 744 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

290 746 0,1481 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

290 746 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

290 746 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

290 746 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2144 747 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2144 747 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2144 747 0,1463 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2144 747 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6232 749 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6232 749 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6232 749 0,0724 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6232 749 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3696 750 0,0416
земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3696 750 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3696 750 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3696 750 0,0148 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

4551 752 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

4551 752 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

4551 752 0,1126 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

4551 752 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
1553 754 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
1553 754 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
1553 754 0,0214 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1553 755 0,0412 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1553 755 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1553 755 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1553 755 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6704 758 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6704 758 0,1220 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6704 758 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6704 758 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6704 758 0,0138

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6704 758 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6736 759 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6736 759 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6736 759 0,1518 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1566 760 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1566 760 0,1420 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1566 760 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1566 760 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
410 761 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
410 761 0,1440 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
410 761 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
410 761 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1347 762 0,1412 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1347 762 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1347 762 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1347 762 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1347 762 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1347 762 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1347 762 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
500 763 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
500 763 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
500 763 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
500 763 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
500 763 0,1443 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5968 765 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5968 765 0,0234 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5968 765 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5968 765 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5807 766 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5807 766 0,0427 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5807 766 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5807 766 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
114 767 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
114 767 0,0464 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
114 767 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
114 767 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
114 767 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
114 767 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3864 769 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3864 769 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3864 769 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3864 769 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3864 769 0,1435 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3864 769 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

1180 770 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

1180 770 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

1180 770 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

1180 770 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

1180 770 0,1446 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6063 771 0,1463 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6063 771 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6063 771 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

6063 771 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3219 772 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3219 772 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3219 772 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

3219 772 0,0494 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2641 773 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2641 773 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2641 773 0,0420 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ИСИДОР И 

МИЛИЦА 

ГОМБОШЕВ

2641 773 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2137 774 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2137 774 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2137 774 0,0370 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2137 774 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2137 774 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2137 774 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2238 775 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2238 775 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2238 775 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 2238 775 0,0472 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6628 777 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6628 777 0,0616 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6628 777 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3152 778 0,0134 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3152 778 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
3152 778 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5922 779 0,0754 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5922 779 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5922 779 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5922 779 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5922 779 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
820 780 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
820 780 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
820 780 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
820 780 0,1502 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
109 781 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
њива Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
109 781 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

њива Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
109 781 0,1530 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6695 782 0,0145

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6695 782 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6695 782 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6695 782 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6695 782 0,1357 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2431 788 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2431 788 0,1524 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2431 788 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2431 788 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2431 788 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3104 789 0,1466 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3104 789 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3104 789 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3104 789 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3104 789 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1776 790 0,1542 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1776 790 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1776 790 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4342 792 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4342 792 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4342 792 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4342 792 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4342 792 0,1515 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4342 792 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5055 793 0,1522 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5055 793 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5055 793 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5055 793 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5055 793 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5055 793 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
5055 793 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1903 794 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1903 794 0,1530 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1903 794 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1903 794 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1903 794 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1917 795 0,0133

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1917 795 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1917 795 0,1476 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1917 795 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6341 796 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6341 796 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6341 796 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6341 796 0,1564 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1698 797 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1698 797 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1698 797 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1698 797 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1698 797 0,1554 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1634 799 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1634 799 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1634 799 0,0874 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
47 800 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
47 800 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
47 800 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
47 800 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
47 800 0,0126 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
2912 801 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
2912 801 0,0144 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
2912 801 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 8016 2,9496 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004634/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 8017/1 4,6279 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004634/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 526 8017/1 42,5017 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004634/2012

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1154 802 0,0769 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1154 802 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1154 802 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1154 802 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1154 802 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1565 803 0,1494 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1565 803 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1565 803 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1565 803 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1565 803 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14250 8030 6,8571 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000148/2008,46-

013513/2014,46-

001783/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14250 8030 17,3478 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000148/2008,46-

013513/2014,46-

001783/2012

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14101 8036 9,4250 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-013513/2014, 46-

013461/2013, 46-

004674/2012, 46-

004887/2013

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14101 8036 24,7815 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-013513/2014, 46-

013461/2013, 46-

004674/2012, 46-

004887/2013

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 8038 4,0216 ливада 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-00-148/2008

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3783 804 0,1542 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3783 804 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3783 804 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3783 804 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6508 8040 0,0826 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

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14390 8041/1 28,3892 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006663/2012, 46-

005869/2012, 46-

004504/2012, 46-

000148/2008

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14328 8041/3 21,4414 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000148/2008,46-

018645/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14328 8041/3 9,5625 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-018573/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14328 8041/3 4,4352 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-018573/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 14328 8041/3 9,9449 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000148/2008,46-

018645/2014

Бачко Петрово 

Село
САЛАШИ 6362 8043/18 0,4642 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

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3061 805/1 0,1058 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3061 805/1 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3601 806 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3601 806 0,1546 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3601 806 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3601 806 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4145 807 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4145 807 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4145 807 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4145 807 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
4145 807 0,1532 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1655 808 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1655 808 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1655 808 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1655 808 0,1565 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1476 811 0,1723 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1476 811 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1476 811 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1476 811 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1476 811 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
333 812 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
333 812 0,1574 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
333 812 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3605 813 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3605 813 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3605 813 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3605 813 0,1530 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3605 813 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3605 813 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3605 813 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3115 814 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3115 814 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3115 814 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
3115 814 0,1591 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1060 815 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1060 815 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1060 815 0,1448 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1060 815 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1060 815 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1060 815 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
1060 815 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
654 816 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
654 816 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
654 816 0,0276 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
654 816 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
2997 817 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
2997 817 0,0182 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
2997 817 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3276 818 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3276 818 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
3276 818 0,0198 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6766 821/2 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6766 821/2 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6766 821/2 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6766 821/2 0,0108 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3836 823 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3836 823 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3836 823 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3836 823 0,1577 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3836 823 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
932 824 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
932 824 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
932 824 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
932 824 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
932 824 0,1497 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2304 825 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2304 825 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2304 825 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2304 825 0,1530 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2304 825 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
49 827 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
49 827 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
49 827 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
49 827 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
49 827 0,1456 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6737 830 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6737 830 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6737 830 0,1587 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6737 830 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2042 831 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2042 831 0,1486 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2042 831 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2042 831 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2042 831 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2042 831 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4085 832 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4085 832 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4085 832 0,1495 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4085 832 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6698 833 0,1512 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6698 833 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6698 833 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6698 833 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6698 833 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6698 833 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
945 834 0,0753 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
945 834 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
945 834 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
945 834 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
945 834 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
945 834 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
945 835 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
945 835 0,0127 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
945 835 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
851 836 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
851 836 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
851 836 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
851 836 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
851 836 0,1569 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3098 837 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3098 837 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3098 837 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3098 837 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3098 837 0,1438 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3098 837 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
508 838 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
508 838 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
508 838 0,1512 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
508 838 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2204 839/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2204 839/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2204 839/1 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2204 839/1 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2204 839/1 0,0492 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4453 839/2 0,0525 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4453 839/2 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4453 839/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 2 522 8391 1,5007 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-024400/2014, 46-

000590/2014

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 2 522 8391 0,5659 њива 3

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-024400/2014, 46-

000590/2014

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2092 840 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2092 840 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2092 840 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2092 840 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2092 840 0,1546 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2092 840 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3861 841 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3861 841 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3861 841 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3861 841 0,1547 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
583 843 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
583 843 0,1454 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
583 843 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
583 843 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
583 843 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
583 843 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
583 843 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2271 844 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2271 844 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2271 844 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2271 844 0,0108 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1556 846/1 0,1074 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

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1556 846/2 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1556 846/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1556 846/2 0,0500 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2831 847 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2831 847 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2831 847 0,1536 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2831 847 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2831 847 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
У СЕЛУ 6747 85/3 0,4288

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
271 851/2 0,0454 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
271 851/2 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
969 853 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
969 853 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
969 853 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
969 853 0,0845 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
969 853 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1616 855 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1616 855 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1616 855 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1616 855 0,0815 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште



Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1616 855 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1616 855 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4193 856 0,0897 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4193 856 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4193 856 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4193 856 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3929 857 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3929 857 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3929 857 0,0325 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1935 858 0,0288 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1935 858 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1935 858 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
1935 858 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4819 860 0,0756 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4819 860 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4819 860 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4819 860 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 2196 862 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 2196 862 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 2196 862 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 2196 862 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 2196 862 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 2196 862 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 2196 862 0,0819 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 2196 862 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1028 863 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1028 863 0,0924 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1028 863 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1028 863 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
2198 865 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
2198 865 0,0862 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
2198 865 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
2198 865 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
2198 865 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
2198 865 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 3890 869 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 3890 869 0,0869 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 3890 869 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ЗАТВОРЕНА 3890 869 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1719 870 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1719 870 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1719 870 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1719 870 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1719 870 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1719 870 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1719 870 0,0768 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 1719 870 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4132 871 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4132 871 0,0167 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4132 871 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4132 871 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4132 871 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4132 872 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4132 872 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4132 872 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 4132 872 0,0158 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6141 873 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6141 873 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6141 873 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6141 873 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6141 873 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6141 873 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6141 873 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
БРАТСТВА 6141 873 0,0339 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1054 874 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1054 874 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1054 874 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1054 874 0,0701 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
4172 875 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
4172 875 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
4172 875 0,0753 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
4172 875 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1235 876 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1235 876 0,0766 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1235 876 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1235 876 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 5290 879 0,0126 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 5290 879 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 5290 879 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 4861 880/2 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 4861 880/2 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 4861 880/2 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 4861 880/2 0,0033 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 4861 880/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 4861 880/2 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 4861 880/2 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 2637 881 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 2637 881 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 2637 881 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 2637 881 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 2637 881 0,0109 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 480 882 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 480 882 0,1027 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 480 882 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 480 882 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 480 882 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 2372 883 0,0583 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 2372 883 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 2372 883 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 2372 883 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 958 884 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 958 884 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 958 884 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 958 884 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 958 884 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 958 884 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 958 884 0,0586 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 6699 885 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 6699 885 0,0464 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 6699 885 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 6699 885 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 6699 885 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 6699 885 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 6699 885 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 6699 885 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 3561 886 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 3561 886 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 3561 886 0,0162

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 3561 886 0,0376 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 3561 886 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 3561 886 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 3561 886 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
476 889 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
476 889 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
476 889 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
476 889 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
476 889 0,0855 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
476 889 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
5837 891 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
5837 891 0,0164

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
5837 891 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
5837 891 0,0738 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1086 894 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1086 894 0,0948 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1086 894 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КИШ 

ФЕРЕНЦА
1086 894 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
638 897 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
638 897 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
638 897 0,0946 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4315 898 0,0910 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4315 898 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4315 898 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4315 898 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3802 900 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3802 900 0,0895 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3802 900 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3802 900 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3802 900 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
3802 900 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
2990 901 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
2990 901 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
2990 901 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
2990 901 0,0394 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
2990 901 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
771 902 0,0470 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
771 902 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
771 902 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
123 903 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
123 903 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
123 903 0,0422 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
123 903 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
123 903 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
6113 904 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
6113 904 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
6113 904 0,1147 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
2163 905 0,0960 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
2163 905 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
2163 905 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
2163 905 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
3513 907 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
3513 907 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
3513 907 0,0885 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
3513 907 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
3513 907 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

КАЛМАР 

ШАНДОРА
3513 907 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 729 909 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 729 909 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 729 909 0,0919 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДУШКО ДУЈИН 729 909 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2691 912 0,0131

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2691 912 0,0161 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2691 912 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5312 914 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5312 914 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5312 914 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5312 914 0,0742 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5312 914 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
2270 915 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
2270 915 0,0070 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
2270 915 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
2270 915 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6023 917 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6023 917 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6023 917 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6023 917 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6023 917 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6023 917 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6023 917 0,1476 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4070 919 0,0210

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4070 919 0,1302 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4070 919 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4070 919 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
4070 919 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6257 920 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6257 920 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6257 920 0,1468 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6257 920 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
6257 920 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2162 921 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2162 921 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2162 921 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2162 921 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
2162 921 0,1564 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
5025 922 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
5025 922 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
5025 922 0,1541 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
5025 922 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАНДОРА 

ДОРОА
5025 922 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1014 923 0,1528 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1014 923 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1014 923 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1014 923 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1839 924 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1839 924 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1839 924 0,1532 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1839 924 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4890 925 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4890 925 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4890 925 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4890 925 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
4890 925 0,1555 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1528 926 0,1486 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1528 926 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1528 926 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1528 926 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
381 927 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
381 927 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
381 927 0,1595 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2588 928 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2588 928 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2588 928 0,1547 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2588 928 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3131 929 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3131 929 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3131 929 0,1545 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3131 929 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
14168 930/3 0,0362 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

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
14169 930/4 0,0366 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

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1968 932/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1968 932/1 0,0423 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1968 932/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1968 932/1 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1968 932/1 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1968 932/1 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
1968 932/1 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
5298 932/2 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СТЕВАНА 

ДОРМОШЕВА
5298 932/2 0,1069 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2914 933 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2914 933 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2914 933 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2914 933 0,1545 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2914 933 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1955 934 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1955 934 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1955 934 0,1517 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1955 934 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1955 934 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1955 934 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1969 935 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1969 935 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1969 935 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1969 935 0,1469 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1969 935 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1969 935 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
590 936 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
590 936 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
590 936 0,1564 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
590 936 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
660 938 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
660 938 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
660 938 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
660 938 0,1499 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
660 938 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
660 938 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1597 939 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1597 939 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1597 939 0,1496 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1597 939 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1597 939 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3214 940 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3214 940 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3214 940 0,1536 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3214 940 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
3214 940 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2088 941 0,1599 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2088 941 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2088 941 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
2088 941 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
609 942 0,0502

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
609 942 0,1583 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
609 942 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6064 943 0,1543 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6064 943 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6064 943 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
6064 943 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1623 944 0,1272 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1623 944 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1623 944 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1623 944 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
1623 944 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
111 945 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
111 945 0,1036 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
111 945 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
111 945 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
111 945 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
111 945 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 1129 9462 0,0136 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 5348 9463 0,0432 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6034 947 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6034 947 0,1785 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6034 947 0,0502

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6034 947 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
493 948 0,1589 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
493 948 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
493 948 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
493 948 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
1408 949 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
1408 949 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
1408 949 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
1408 949 0,1555 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
968 951 0,1425 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
968 951 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
968 951 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
968 951 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
968 951 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
968 951 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
968 951 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5517 952 0,1529 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5517 952 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5517 952 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5517 952 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5517 952 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5355 954 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5355 954 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5355 954 0,1548 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
5355 954 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
4997 957 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
4997 957 0,1616 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
4997 957 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
2738 958 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
2738 958 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
2738 958 0,0160

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
2738 958 0,1482 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
223 960 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
223 960 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
223 960 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
223 960 0,1512 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
223 960 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
59 962 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
59 962 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
59 962 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
59 962 0,1558 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
59 962 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
919 963 0,1538 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
919 963 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
919 963 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
919 963 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6938 965 0,0534 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6938 965 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6938 965 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6938 966 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6938 966 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6938 966 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6938 966 0,0534 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
3720 967 0,1449 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
3720 967 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
3720 967 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
3720 967 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
3720 967 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
3720 967 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
3720 967 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
1630 968 0,1524 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
1630 968 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
1630 968 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ТОПОЛСКИ 

ПУТ
1630 968 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 6507 9864 0,0623

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

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 6507 9864 0,0931

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

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 6507 9864 0,1160 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

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 6507 9864 0,3218

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

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 6507 9864 0,0229 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

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 6507 9864 0,0153 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

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 6507 9864 0,0490 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

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 6507 9864 0,0042

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

Бачко Петрово 

Село
ГОРЊИ РИТ 6508 9935/2 1,0651 пашњак 3

депонија 

јаловине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕПОНИЈА ЈАЛОВИНЕ

Бачко Петрово 

Село
ГОРЊИ РИТ 6750 9936/1 1,6263 пашњак 1

депонија 

јаловине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕПОНИЈА ЈАЛОВИНЕ

Бачко Петрово 

Село
ГОРЊИ РИТ 6508 9936/2 0,0368 пашњак 1

депонија 

јаловине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕПОНИЈА ЈАЛОВИНЕ



Бачко Петрово 

Село
ГОРЊИ РИТ 6362 9939/2 2,0371 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

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 522 9948/1 1,2941 њива 1

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

Бачко Петрово 

Село
ДАГАНА 1 522 9948/2 0,0559 пашњак 3

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

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2758 997 0,1075 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2758 997 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2758 997 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2758 997 0,0257

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
2758 997 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
200 998 0,0150

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
200 998 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
200 998 0,0546 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
200 998 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3939 999 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3939 999 0,0026 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово 

Село

ШАМУ 

МИХАЉА
3939 999 0,0072

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Укупно 904,6383

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12632 1000 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12632 1000 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12632 1000 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12632 1000 0,0176 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12632 1000 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12632 1000 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12353 1006 0,0292 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12353 1006 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12353 1006 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бачко Петрово Село



Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12353 1006 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12353 1006 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10042 1011 0,0274 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10042 1011 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10042 1011 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10042 1011 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 6594 1014 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 6594 1014 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 6594 1014 0,0280 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 6594 1014 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12108 1015 0,0376 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12108 1015 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12108 1015 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12727 1017 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12727 1017 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12727 1017 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12727 1017 0,0127 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12727 1017 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12727 1017 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12727 1017 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12442 1020 0,0046 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12442 1020 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12442 1020 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12442 1020 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12442 1020 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12442 1020 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12442 1020 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12442 1020 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10631 1021 0,0244 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10631 1021 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10631 1021 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10631 1021 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10631 1021 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10631 1021 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10631 1021 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10808 1030 0,0299 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10808 1030 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10808 1030 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10808 1030 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10837 1034 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10837 1034 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10837 1034 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10837 1034 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10837 1034 0,0268 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12733 1035 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12733 1035 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12733 1035 0,0268 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12733 1035 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12733 1035 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10390 1036 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10390 1036 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10390 1036 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10390 1036 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10390 1036 0,0280 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10390 1036 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11888 1037 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11888 1037 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11888 1037 0,0222 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11888 1037 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11888 1037 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11608 1038 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11608 1038 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11608 1038 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11608 1038 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11608 1038 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11608 1038 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11608 1038 0,0198 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11608 1038 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11608 1038 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12152 1039 0,0268 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12152 1039 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12152 1039 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12152 1039 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12152 1039 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12152 1039 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10565 1040 0,0259 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10565 1040 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10565 1040 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10565 1040 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10565 1040 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10565 1040 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9353 1042 0,0290 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9353 1042 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9353 1042 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9353 1042 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9353 1042 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12857 1043 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12857 1043 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12857 1043 0,0154 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12857 1043 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12857 1043 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11461 1045 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11461 1045 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11461 1045 0,0289 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11461 1045 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12337 1047 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12337 1047 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12337 1047 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12337 1047 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12337 1047 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12337 1047 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12337 1047 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12337 1047 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12337 1047 0,0158 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10574 1056/1 0,0486 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

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12689 1065 0,0086 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12689 1065 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12689 1065 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12689 1065 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12689 1065 0,0140

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12689 1065 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12689 1065 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10039 109 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10039 109 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10039 109 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10039 109 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10039 109 0,0197 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10039 109 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12634 1105 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12634 1105 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12634 1105 0,0071 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12634 1105 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12634 1105 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12634 1105 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10656 1106 0,0014 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10656 1106 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10656 1106 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10656 1106 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10656 1106 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12475 1108 0,0310 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12475 1108 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12475 1108 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12475 1108 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12475 1108 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
13444 111 0,0548 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
13444 111 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
13444 111 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
13444 111 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
13444 111 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
13444 111 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
13444 111 0,0341

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
13444 111 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
13444 111 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
13444 111 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9629 1117 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9629 1117 0,0320 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9629 1117 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9629 1117 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12623 1119 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12623 1119 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12623 1119 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12623 1119 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12623 1119 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12623 1119 0,0178 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12623 1119 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12623 1119 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12623 1119 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12623 1119 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11581 1120 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11581 1120 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11581 1120 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11581 1120 0,0338 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11581 1120 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11581 1120 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10426 1125 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10426 1125 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10426 1125 0,0030 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10426 1125 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10426 1125 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10426 1125 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10426 1125 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10761 113 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10761 113 0,0055 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10761 113 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10761 113 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10128 1151 0,0339 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10128 1151 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10128 1151 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10128 1151 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10128 1151 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10128 1151 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10128 1151 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12544 1159/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12544 1159/1 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12544 1159/1 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12544 1159/1 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12544 1159/1 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12544 1159/1 0,0188 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12992 116 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12992 116 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12992 116 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12992 116 0,0001 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12992 116 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12992 116 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12939 1167 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12939 1167 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12939 1167 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12939 1167 0,0312 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11926 1168 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11926 1168 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11926 1168 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11926 1168 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11926 1168 0,0268 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
11754 1171/2 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
11754 1171/2 0,0391 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10069 1175 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10069 1175 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10069 1175 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10069 1175 0,0230 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10069 1175 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10069 1175 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10069 1175 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13002 1176 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13002 1176 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13002 1176 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13002 1176 0,0147

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13002 1176 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13002 1176 0,0161 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13002 1176 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12939 1178 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12939 1178 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12939 1178 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12939 1178 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12939 1178 0,0092 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12939 1178 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9301 118 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9301 118 0,0122 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9301 118 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9301 118 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6320 1186 0,5540 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6320 1187 0,4197 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0263

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,1931

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0274

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0366

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0775

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 2,4192 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0787

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,1185

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0275

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,6837

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 1,0542 шума 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
14614 1188/1 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6362 1189 0,5030 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



Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13590 1190 0,4994 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13590 1190 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13590 1190 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13590 1190 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13590 1190 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6362 1192 0,0224 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

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6362 1193/1 0,2349 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

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12445 1199 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12445 1199 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12445 1199 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12445 1199 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12445 1199 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12445 1199 0,0229 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10714 1202 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10714 1202 0,0228 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10714 1202 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10714 1202 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10714 1202 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12447 1203 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12447 1203 0,0286 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12447 1203 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12447 1203 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12447 1203 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12447 1203 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
11073 1210 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
11073 1210 0,0216 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
11073 1210 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
11073 1210 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12269 1213 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12269 1213 0,0166

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12269 1213 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12269 1213 0,0242 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12130 1216 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12130 1216 0,0318 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12130 1216 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12130 1216 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9317 1217 0,0300 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9317 1217 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9317 1217 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9317 1217 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13311 1218 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13311 1218 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13311 1218 0,0133 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13311 1218 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13311 1218 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13311 1218 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13311 1218 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13311 1218 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
10804 1221 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
10804 1221 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
10804 1221 0,0208 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
10804 1221 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
10804 1221 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
10804 1221 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
10804 1221 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11231 1222/5 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11231 1222/5 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11231 1222/5 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11231 1222/5 0,0072 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9321 1230 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9321 1230 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9321 1230 0,0208 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9321 1230 0,0503

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9321 1230 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9321 1230 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9321 1230 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9446 1231 0,0287 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9446 1231 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9446 1231 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9446 1231 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9446 1231 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12620 1234 0,0108 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12620 1234 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12620 1234 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12620 1234 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12620 1234 0,0185

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12620 1234 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12510 1236 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12510 1236 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12510 1236 0,0163 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12510 1236 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12510 1236 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12510 1236 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12510 1236 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10963 1237 0,0179 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10963 1237 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10963 1237 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10963 1237 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10963 1237 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10963 1237 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12618 125 0,0040 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12618 125 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12618 125 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12618 125 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12618 125 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12618 125 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0145 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9768 1251 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
8168 1253 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
8168 1253 0,0118 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
8168 1253 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
8168 1253 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
8168 1253 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9766 1254 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9766 1254 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9766 1254 0,0257 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9766 1254 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9766 1254 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9766 1254 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

12364 1257 0,0225 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

12364 1257 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

12364 1257 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

12364 1257 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

12364 1257 0,0131

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12869 1269 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12869 1269 0,0151 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12869 1269 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12869 1269 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12869 1269 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12869 1269 0,0157

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12869 1269 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9616 1273 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9616 1273 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9616 1273 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9616 1273 0,0251 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9616 1273 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9616 1273 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12663 1275 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12663 1275 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12663 1275 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12663 1275 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12663 1275 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12663 1275 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12663 1275 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12663 1275 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12663 1275 0,0046 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10793 1280/2 0,0386 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10793 1280/2 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
10793 1280/2 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9978 1288 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9978 1288 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9978 1288 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9978 1288 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9978 1288 0,0285 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12890 1289 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 12890 1289 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12890 1289 0,0264 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12890 1289 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12890 1289 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12890 1289 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12318 1292 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12318 1292 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12318 1292 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12318 1292 0,0238 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12318 1292 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12318 1292 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

11331 1300 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

11331 1300 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

11331 1300 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

11331 1300 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

11331 1300 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

11331 1300 0,0068 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

11331 1300 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10741 131 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10741 131 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10741 131 0,0398 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10741 131 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10873 1310 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10873 1310 0,0187 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 10873 1310 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10873 1310 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10873 1310 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10873 1310 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11217 1312 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11217 1312 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11217 1312 0,0257 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11217 1312 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9513 1313 0,0307 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9513 1313 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9513 1313 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9513 1313 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 11883 1324 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11883 1324 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11883 1324 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11883 1324 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11883 1324 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11883 1324 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11883 1324 0,0126 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11050 1325 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11050 1325 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11050 1325 0,0258 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11050 1325 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11050 1325 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 11050 1325 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10240 133 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10240 133 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10240 133 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10240 133 0,0035 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10240 133 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10240 133 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10443 1339 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10443 1339 0,0506 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10881 1341 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10881 1341 0,0279 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10881 1341 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10245 1342 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10245 1342 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10245 1342 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10245 1342 0,0170 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10245 1342 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10245 1342 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10245 1342 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9328 1346 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9328 1346 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9328 1346 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9328 1346 0,0268 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9328 1346 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
11133 1347 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
11133 1347 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
11133 1347 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
11133 1347 0,0204 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
11133 1347 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10610 1348 0,0198 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10610 1348 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10610 1348 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10610 1348 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10610 1348 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10610 1348 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10610 1348 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10610 1348 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10636 1354 0,0219 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10636 1354 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10636 1354 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10636 1354 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10636 1354 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10636 1354 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9829 1369 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9829 1369 0,0129

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9829 1369 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9829 1369 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9829 1369 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9829 1369 0,0179 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9829 1369 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9643 1370 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9643 1370 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9643 1370 0,0274 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9643 1370 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9643 1370 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
11516 1376 0,0375 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
11516 1376 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
11516 1376 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10368 1377 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10368 1377 0,0190 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10368 1377 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10368 1377 0,0140

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10368 1377 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9976 1395 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9976 1395 0,0139

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9976 1395 0,0120 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9976 1395 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9976 1395 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12093 1398 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12093 1398 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12093 1398 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12093 1398 0,0193 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12093 1398 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12093 1398 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12149 1427 0,0281 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12149 1427 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12149 1427 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12149 1427 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
11276 1430 0,0276 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
11276 1430 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
11276 1430 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
11276 1430 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
11276 1430 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10925 1432 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10925 1432 0,0282 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10925 1432 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10925 1432 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9414 1433 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9414 1433 0,0165

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9414 1433 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9414 1433 0,0175 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9414 1433 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9414 1433 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
9414 1433 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10034 1439 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10034 1439 0,0072 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10034 1439 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10034 1439 0,0156

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10034 1439 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10034 1439 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12975 1440 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12975 1440 0,0154 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12975 1440 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12975 1440 0,0164

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10169 1444 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10169 1444 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10169 1444 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10169 1444 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10169 1444 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
10169 1444 0,0007 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12227 1448 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12227 1448 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12227 1448 0,0221 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12227 1448 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12227 1448 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОБРОВОЉА

ЦКА
12227 1448 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10585 146 0,0068 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10585 146 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10585 146 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10585 146 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
12866 1464 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
12866 1464 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
12866 1464 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
12866 1464 0,0017 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
12866 1464 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10807 1468 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10807 1468 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10807 1468 0,0160

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10807 1468 0,0240 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9464 1469 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9464 1469 0,0022 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9464 1469 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9464 1469 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
11441 1470 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
11441 1470 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
11441 1470 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
11441 1470 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
11441 1470 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
11441 1470 0,0279 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9891 1472 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9891 1472 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9891 1472 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9891 1472 0,0168 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9891 1472 0,0471

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9891 1472 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10597 1477 0,0001

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10597 1477 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10597 1477 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10597 1477 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10597 1477 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10597 1477 0,0147 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10597 1477 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10065 1478 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10065 1478 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10065 1478 0,0170 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10065 1478 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10065 1478 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10065 1478 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
12934 1479 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
12934 1479 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
12934 1479 0,0118 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
12934 1479 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
12934 1479 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10816 1482 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10816 1482 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
10816 1482 0,0282 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9515 1483 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9515 1483 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9515 1483 0,0284 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРЕТЕ 

ГЛАВАШКОГ
9515 1483 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9888 151 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9888 151 0,0357 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9888 151 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9888 151 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШОМОÐИ 

ПАЛА
10345 1527 0,0138

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШОМОÐИ 

ПАЛА
10345 1527 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШОМОÐИ 

ПАЛА
10345 1527 0,0027 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШОМОÐИ 

ПАЛА
10345 1527 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШОМОÐИ 

ПАЛА
10345 1527 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10799 153 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10799 153 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10799 153 0,0862 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10799 153 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10799 153 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10758 154 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10758 154 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10758 154 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10758 154 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10758 154 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10758 154 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10758 154 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10758 154 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10758 154 0,0663 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
14601 1549 0,0121 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

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9883 155 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9883 155 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9883 155 0,0588 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12045 156 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12045 156 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12045 156 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12045 156 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12045 156 0,1212 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12045 156 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
10325 1567 0,0062 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
10325 1567 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
10325 1567 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕВЕРА 

ÐУРКИЦА
10325 1567 0,0131

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12137 157 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12137 157 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12137 157 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12137 157 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12137 157 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12137 157 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12137 157 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12137 157 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12137 157 0,0602 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12137 157 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9983 160 0,0365 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9983 160 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9983 160 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9983 160 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9411 161 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9411 161 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9411 161 0,0364 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9411 161 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 11836 1620 0,9459 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 11836 1620 0,0470

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 11836 1620 0,0294

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 11836 1620 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 11836 1620 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 11836 1620 0,0542

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 11836 1620 0,0268

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 11836 1620 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9503 163 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9503 163 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9503 163 0,0791 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9503 163 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9503 163 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9503 163 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 11175 1646 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 11175 1646 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 11175 1646 0,0008 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

БРАЦЕ 

СТЕФАНОВИЦ

А

12256 1652 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

БРАЦЕ 

СТЕФАНОВИЦ

А

12256 1652 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

БРАЦЕ 

СТЕФАНОВИЦ

А

12256 1652 0,0290 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

БРАЦЕ 

СТЕФАНОВИЦ

А

12256 1652 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

БРАЦЕ 

СТЕФАНОВИЦ

А

11717 1653 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

БРАЦЕ 

СТЕФАНОВИЦ

А

11717 1653 0,0286 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

БРАЦЕ 

СТЕФАНОВИЦ

А

11717 1653 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 6729 1658 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 6729 1658 0,0406 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 6729 1658 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј БОЛМАНСКА 6729 1658 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13818 166 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13818 166 0,0512 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13818 166 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 10478 1661 0,0152 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 10478 1661 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 10478 1661 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 10263 1662 0,0474 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

Бечеј
ИСИДОР 

МОГИН
9602 1685 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИСИДОР 

МОГИН
9602 1685 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИСИДОР 

МОГИН
9602 1685 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИСИДОР 

МОГИН
9602 1685 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИСИДОР 

МОГИН
9602 1685 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИСИДОР 

МОГИН
9602 1685 0,0219 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12216 1689 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12216 1689 0,0047 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12216 1689 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12216 1689 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12216 1689 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12216 1689 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12216 1689 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12394 1700 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12394 1700 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12394 1700 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12394 1700 0,0221 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12394 1700 0,0140

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12394 1700 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12394 1700 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј САЛАШИ 14522 17040/12 5,4215 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-001249/2013

Бечеј САЛАШИ 14773 17043/9 1,2729 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004049/2012

Бечеј САЛАШИ 4100 17090/3 1,0349 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј САЛАШИ 14522 17145/68 0,9444 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006920/2014

Бечеј САЛАШИ 14715 17147/6 0,5534 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006920/2014

Бечеј САЛАШИ 14878 17156/60 2,1068 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-015254/2013

Бечеј САЛАШИ 2238 17165/6 0,2779 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-000826/2014

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12279 172/1 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12279 172/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12279 172/1 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12279 172/1 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12279 172/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12279 172/1 0,0417 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12961 173/1 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12961 173/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12961 173/1 0,0162

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12961 173/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12961 173/1 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12961 173/1 0,0071 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12961 173/1 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 10547 1732 0,0152 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10547 1732 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10547 1732 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10547 1732 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 6794 1736/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 6794 1736/1 0,0033 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 6794 1736/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 6794 1736/1 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10945 1737 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10945 1737 0,0403 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10945 1737 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10945 1737 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 12771 1738 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12771 1738 0,0156

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12771 1738 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12771 1738 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12771 1738 0,0352 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12771 1738 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10199 1745 0,0059 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10199 1745 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10199 1745 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10199 1745 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈАРОШ 14522 17462/10 0,6416 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-015673/2013

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12314 175 0,0042 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12314 175 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12314 175 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12314 175 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10561 1768 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10561 1768 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10561 1768 0,0332 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10561 1768 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10561 1768 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11569 177/1 0,0464 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11569 177/1 0,0153

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12446 1770 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12446 1770 0,0159

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12446 1770 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12446 1770 0,0368 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12446 1770 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12222 1771 0,0393 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12222 1771 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12222 1771 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12222 1771 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12222 1771 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12222 1771 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12222 1771 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10908 1772 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10908 1772 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10908 1772 0,0489 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9594 178 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9594 178 0,0623 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9594 178 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9594 178 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
605 17871 0,1543 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

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
605 17871 0,0023

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

Бечеј РАДАРСКА 605 17872 0,3806 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РАДАРСКА 605 17872 0,0159

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РАДАРСКА 605 17872 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РАДАРСКА 605 17872 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РАДАРСКА 605 17872 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј РАДАРСКА 605 17872 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РАДАРСКА 605 17872 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
605 17873/1 0,7595 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
605 17873/1 5,5042 њива 1 хиподром

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ХИПОДРОМ

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
605 17873/1 3,1980 њива 2 хиподром

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ХИПОДРОМ

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
605 17873/1 0,4413 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

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
605 17873/1 0,2908 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
605 17873/1 2,1072 њива 1 хиподром

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ХИПОДРОМ

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
605 17874 0,0711 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

Бечеј РАДАРСКА 1590 17884 0,9608 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
14522 17890 0,1824 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

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
14522 17891/1 0,0659 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



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
14522 17891/2 0,0666 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

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
14522 17891/3 0,0650 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

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
14522 17891/4 0,0650 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

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10385 179 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10385 179 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10385 179 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10385 179 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ ЈАРОШ 14522 17902 0,5321 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

Бечеј МАЛИ ЈАРОШ 14522 17903 0,0661 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

Бечеј МАЛИ ЈАРОШ 14522 17904/1 0,0661 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

Бечеј МАЛИ ЈАРОШ 14522 17904/2 0,0662 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

Бечеј МАЛИ ЈАРОШ 14522 17904/3 0,0661 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



Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
3621 17904/4 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
3621 17904/4 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
3621 17904/4 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
3621 17904/4 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
3621 17904/4 0,0063 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13412 1793 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13412 1793 0,0186

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13412 1793 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13412 1793 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13412 1793 0,0406 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13412 1793 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12948 1794 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12948 1794 0,0446 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12948 1794 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12948 1794 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12948 1794 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12948 1794 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12156 1795 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12156 1795 0,0174 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12156 1795 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12156 1795 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12404 1797 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12404 1797 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12404 1797 0,0236 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12404 1797 0,0189

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12404 1797 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12404 1797 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12404 1797 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6669 180 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6669 180 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6669 180 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6669 180 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6669 180 0,0344 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12883 1838 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12883 1838 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12883 1838 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12883 1838 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12883 1838 0,0496 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12873 1842 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12873 1842 0,0236

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12873 1842 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12873 1842 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12873 1842 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12873 1842 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12873 1842 0,0596 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12873 1842 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10225 1843 0,0410 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10225 1843 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10225 1843 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10225 1843 0,0241

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9475 1857 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9475 1857 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9475 1857 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9475 1857 0,0069 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9475 1857 0,0172

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
11697 186 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
11697 186 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
11697 186 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
11697 186 0,0271 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
11697 186 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
11697 186 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12034 1861 0,0166

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12034 1861 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12034 1861 0,0635 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12034 1861 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12034 1861 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12034 1861 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12034 1861 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12509 1877 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12509 1877 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12509 1877 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12509 1877 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12509 1877 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12509 1877 0,0208 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9289 189 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9289 189 0,0088 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9289 189 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9289 189 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 13184 1893 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 13184 1893 0,0444 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 10526 1895 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 10526 1895 0,0419 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 10526 1895 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 10526 1895 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј БОЛМАНСКА 10526 1895 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ
14995 18954 0,1611 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

Бечеј БОЛМАНСКА 10446 1896 0,0238 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 10446 1896 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ
14995 18966 0,8003 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004953/12

Бечеј ПОТИСКА 10939 1908 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10939 1908 0,0279 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10939 1908 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12138 1910 0,0672
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12138 1910 0,0232 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10136 1911 0,0166

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10136 1911 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 10136 1911 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10136 1911 0,0202 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10136 1911 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10670 1914 0,0180

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10670 1914 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10670 1914 0,0185 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10670 1914 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10670 1914 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12534 1915 0,0178 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12534 1915 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12534 1915 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12534 1915 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 12534 1915 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12534 1915 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 12534 1915 0,0190

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
11757 1922/2 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
11757 1922/2 0,0019

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
11757 1922/2 0,0326 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12349 1925 0,0002

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12349 1925 0,0001

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12349 1925 0,0162

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12349 1925 0,0001

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12349 1925 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12349 1925 0,0453 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12477 1927 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12477 1927 0,0420 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12477 1927 0,0194

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12477 1927 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12477 1927 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
КАРЛА 

МАРКСА
11366 1930 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

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10566 1939 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10566 1939 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10566 1939 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10566 1939 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10566 1939 0,0184

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10566 1939 0,0050 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9342 194 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9342 194 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9342 194 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9342 194 0,0106 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9342 194 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9342 194 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11014 1940 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11014 1940 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11014 1940 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11014 1940 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11014 1940 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11014 1940 0,0226 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11014 1940 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
13269 1944 0,0480 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
13269 1944 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
13269 1944 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
13269 1944 0,0196

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
13269 1944 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12241 1947 0,0194

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12241 1947 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12241 1947 0,0221 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12241 1947 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10814 1959 0,0232 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10814 1959 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10814 1959 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10814 1959 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10814 1959 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12555 1963 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12555 1963 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12555 1963 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12555 1963 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12555 1963 0,0513 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12555 1963 0,0193

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12629 1966 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12629 1966 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12629 1966 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12629 1966 0,0145 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12629 1966 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12629 1966 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12629 1966 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12629 1966 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГОРЊИ РИТ 14522 19664/2 2,5373 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

Бечеј ГОРЊИ РИТ 14522 19664/2 1,6687 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12627 1980/2 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12627 1980/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12627 1980/2 0,0173

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12627 1980/2 0,0010

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12627 1980/2 0,0404 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11720 1983 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11720 1983 0,0232

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11720 1983 0,0094 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11720 1983 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11720 1983 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11720 1983 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11772 1987 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11772 1987 0,0194

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11772 1987 0,0286 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
11772 1987 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10447 1999 0,0187

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10447 1999 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10447 1999 0,0305 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11078 2015 0,0434 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11078 2015 0,0155

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11078 2015 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11078 2015 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11078 2015 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГОРЊИ РИТ 605 20199 0,0721 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

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11721 2020 0,0002 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11721 2020 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11721 2020 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11721 2020 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГОРЊИ РИТ 605 20200 0,3327 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



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
3086 20201/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
3086 20201/2 0,0062 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
3086 20201/2 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ
605 20237 0,1979 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

Бечеј
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ
605 20238 0,2265 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

Бечеј
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ
605 20239 0,1035 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

Бечеј
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ
14522 20292/4 2,0872 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј ЈАРОШ 14522 20293 8,1457 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

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12918 203 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12918 203 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12918 203 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12918 203 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12918 203 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12918 203 0,0180 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12918 203 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9826 2032 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9826 2032 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9826 2032 0,0244 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9826 2032 0,0161

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9826 2032 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12376 2043 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12376 2043 0,0241

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12376 2043 0,0544 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12376 2043 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12376 2043 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12376 2043 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10226 2047 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10226 2047 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10226 2047 0,0010 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10226 2047 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10226 2047 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈАРОШ 14522 20494 0,3208 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-000305/2017

Бечеј ПОТИСКА 12904 2052/3 0,0274

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

Бечеј ПОТИСКА 12904 2052/3 0,0238 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

Бечеј ПОТИСКА 12904 2052/3 0,0102

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

Бечеј ПОТИСКА 12904 2052/3 0,0126

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



Бечеј ПОТИСКА 12904 2052/3 0,0650
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

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11668 206 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11668 206 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11668 206 0,0154 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11668 206 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11668 206 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11668 206 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11668 206 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
4842 20611 0,5757 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10058 2069 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10058 2069 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10058 2069 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10058 2069 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10058 2069 0,0014 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10058 2069 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10753 207 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10753 207 0,0157 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10753 207 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10753 207 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10753 207 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10753 207 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10753 207 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11438 2070 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11438 2070 0,0145

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11438 2070 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11438 2070 0,0055 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11341 208 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11341 208 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11341 208 0,0498

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11341 208 0,0201 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11341 208 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
13411 2080 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
13411 2080 0,0496

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
13411 2080 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
13411 2080 0,0277 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
13411 2080 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10493 2081 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10493 2081 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10493 2081 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10493 2081 0,0257 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10493 2081 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
10493 2081 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 12416 2086 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 12416 2086 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 12416 2086 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БОЛМАНСКА 12416 2086 0,1009 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12745 209 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12745 209 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12745 209 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12745 209 0,0214 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12745 209 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12745 209 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12745 209 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10027 2092 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10027 2092 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10027 2092 0,0024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10027 2092 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

10027 2092 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10167 2099 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10167 2099 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 10167 2099 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10167 2099 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 10167 2099 0,0252 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈАРОШ 14522 21042 2,5061 њива 1 канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бечеј ЈАРОШ 14522 21042 0,0019 њива 2 канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бечеј ЈАРОШ 14522 21047 0,1945 њива 1 канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бечеј ЈАРОШ 14522 21047 0,5057 њива 5 канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бечеј ЈАРОШ 14522 21073/2 0,9646 њива 2 канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бечеј ЈАРОШ 14522 21073/2 2,0355 њива 1 канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 1,5858 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002127/2013

Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 0,5437 њива 5
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002127/2013

Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 0,5769 њива 6
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002127/2013



Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 0,1172 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002127/2013

Бечеј
РАДИСЛАВА 

ШАРАНОВИЦА
9174 2113 0,2192 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

Бечеј ЈАРОШ 13761 21130 1,0671 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈАРОШ 13761 21130 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈАРОШ 13761 21130 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈАРОШ 13761 21130 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈАРОШ 13761 21130 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈАРОШ 13761 21130 0,0137

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј САЛАШИ 14697 21202 3,0462 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-001165/2013 (2017-01-

18),  46-009051/2013 (2016-

11-21)

Бечеј САЛАШИ 14697 21202 4,1173 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-001165/2013 (2017-01-

18),  46-009051/2013 (2016-

11-21)

Бечеј САЛАШИ 14698 21213 10,1489 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-001165/2013, 46-

011250/2012

Бечеј САЛАШИ 14522 21217 0,8542 трстик-мочвара 2 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА



Бечеј САЛАШИ 14929 21221/10 0,1615 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-013331/2013

Бечеј САЛАШИ 14929 21221/10 0,1830 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-013331/2013

Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 1,8517 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-011228/2014, 46-

019891/2014

Бечеј САЛАШИ 14522 21221/11 0,0910 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-011228/2014, 46-

019891/2014

Бечеј САЛАШИ 14939 21221/13 0,4477 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004075/2012

Бечеј САЛАШИ 14939 21221/13 1,4658 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004075/2012

Бечеј САЛАШИ 14522 21221/24 2,5967 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-015673/2013

Бечеј САЛАШИ 14522 21222/19 1,3707 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-007418/2014, 46-

002127/2013

Бечеј САЛАШИ 14522 21222/19 1,2630 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-007418/2014, 46-

002127/2013

Бечеј САЛАШИ 14985 21222/21 0,6471 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-020058/2014

Бечеј САЛАШИ 14985 21222/21 2,1477 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-020058/2014

Бечеј САЛАШИ 14936 21222/22 7,9081 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-011228/2014, 46-

003446/2014, 46-

003412/2014



Бечеј САЛАШИ 14936 21222/22 0,1859 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-011228/2014, 46-

003446/2014, 46-

003412/2014

Бечеј САЛАШИ 14623 21222/8 0,1509 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-002127/2013, 46-

006654/2012 46-

012775/2014,

Бечеј САЛАШИ 14623 21222/8 0,2623 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-002127/2013, 46-

006654/2012 46-

012775/2014,

Бечеј САЛАШИ 14870 21225 67,9082 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-009337/2013, 46-

009300/2013, 46-

013566/2013, 46-

010198/2012, 46-

006616/2012, 46-

Бечеј САЛАШИ 14870 21225 0,0142

земљиште под 

зградом-

објектом

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-009337/2013, 46-

009300/2013, 46-

013566/2013, 46-

010198/2012, 46-

006616/2012, 46-

Бечеј САЛАШИ 14895 21227 60,3180 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000223/2014, 46-

003872/2012, 46-

007922/2013, 46-

010198/2012

Бечеј САЛАШИ 14895 21227 27,1374 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000223/2014, 46-

003872/2012, 46-

007922/2013, 46-

010198/2012

Бечеј САЛАШИ 14522 21237/1 0,8716 трстик-мочвара 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј САЛАШИ 14522 21237/2 0,2761 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

Бечеј САЛАШИ 6554 21239 2,0730 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј САЛАШИ 6554 21239 0,9960 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

Бечеј САЛАШИ 6554 21239 0,0029

остало 

вештачки 

створено 

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



Бечеј САЛАШИ 6554 21239 0,0035

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

Бечеј САЛАШИ 14522 21240 0,2926 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

Бечеј САЛАШИ 603 21241 0,1627 бара бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 2,1462 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007040/2013

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 0,9203 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000223/2014, 46-

006280/2014

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 5,4237 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-007040/2013, 46-

010329/2012, 46-

002613/2012, 46-

002781/2012, 46-

002774/2012, 46-

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 6,1582 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-007040/2013, 46-

010329/2012, 46-

002613/2012, 46-

002781/2012, 46-

002774/2012, 46-

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 1,0450 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000223/2014, 46-

006280/2014

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 2,4369 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007040/2013

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 8,2371 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-007040/2013, 46-

010329/2012, 46-

002613/2012, 46-

002781/2012, 46-

002774/2012, 46-

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 3,2596 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007040/2013

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 1,3977 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000223/2014, 46-

006280/2014



Бечеј САЛАШИ 14548 21246/2 7,7153 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005965/2012

Бечеј САЛАШИ 14548 21246/2 0,3912 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-012853/2014

Бечеј ПОТИСКА 8183 2126 0,0182

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8183 2126 0,0710 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8183 2126 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8183 2126 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7111 2127 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7111 2127 0,0756 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7111 2127 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7111 2127 0,0243

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7111 2127 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10554 213 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10554 213 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10554 213 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10554 213 0,0300 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14812 21308/1 0,0006 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14812 21308/1 0,0075 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14800 21312 0,0013 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14800 21312 0,0057 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
4181 21342/3 0,0072 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

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10645 214 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10645 214 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10645 214 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10645 214 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10645 214 0,0287 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10645 214 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
8411 2140 0,0154

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
8411 2140 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
8411 2140 0,0014 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
8411 2140 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
8411 2140 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
7451 2146 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
7451 2146 0,0057 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
7451 2146 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
7451 2146 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14808 21504 0,0036 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



Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14807 21505 0,0036 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

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
8424 2152 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
8424 2152 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
8424 2152 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
8424 2152 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЛАБУДА 

ПЕЈОВИЦА
8424 2152 0,0103 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
1105 21520 0,0072 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14804 21529 0,0025 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
3937 21530 0,0031 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14813 21535/1 0,0061 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
2244 21552 0,1101 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002718/2014

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
15006 21638/2 1,1478 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-007871/2013, 46-

015673/2013



Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14522 21644 4,3368 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000826/2014 (2018-08-

08)

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14522 21645 0,5859 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-015267/2013 (2018-08-

28)

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
4842 21646 2,0589 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-015267/2013 (2018-08-

28)

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7694 2168 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7694 2168 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7694 2168 0,0112 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7694 2168 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7694 2168 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14522 21730/56 0,5917 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-015673/3

Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
7521 2175 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
7521 2175 0,0476 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
7521 2175 0,0143

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
7521 2175 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9908 218 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9908 218 0,0195 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9908 218 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9908 218 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7829 2182 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7829 2182 0,0115 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7829 2182 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7829 2182 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7224 2183 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7224 2183 0,0120 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7224 2183 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7224 2183 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
7379 2199 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
7379 2199 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
7379 2199 0,0310 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
7379 2199 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
8081 2204 0,0068 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
8081 2204 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУЈИЦА 

ЖИВАНЦЕВ
8081 2204 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГРУБАНОВА
8116 2209/2 0,0446

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГРУБАНОВА
8116 2209/2 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГРУБАНОВА
8116 2209/2 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГРУБАНОВА
8116 2209/2 0,0092 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14811 22092 0,0040 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14811 22092 0,0018 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14810 22093 0,0018 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14810 22093 0,0013 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

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12456 221 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12456 221 0,0134 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12456 221 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12456 221 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12456 221 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12456 221 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12456 221 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14805 22101 0,0040 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



Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14802 22102/2 0,0015 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14802 22102/2 0,0020 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14815 22145 0,0029 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14815 22145 0,0026 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

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12346 222 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12346 222 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12346 222 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12346 222 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12346 222 0,0207 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12346 222 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12346 222 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13292 223 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13292 223 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13292 223 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13292 223 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13292 223 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13292 223 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13292 223 0,0180 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14992 22367 0,3812 њива 2

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-011240/2014 (2018-10-

17)

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14992 22367 0,9391 њива 1

Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-011240/2014 (2018-10-

17)

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12286 224 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12286 224 0,0278 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12286 224 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12286 224 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12286 224 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12286 224 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
8398 2260 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
8398 2260 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
8398 2260 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
8398 2260 0,0222 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14522 22663/15 0,3315 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14522 22663/16 2,9942 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

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9483 227 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9483 227 0,0238 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9483 227 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9483 227 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7360 2271 0,0228 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7360 2271 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7360 2271 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7360 2271 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8668 2273 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8668 2273 0,0069 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8668 2273 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
9117 2274 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
9117 2274 0,0096 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
9117 2274 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
9117 2274 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
4263 22746/4 0,5756 њива 1 Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8892 2277 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8892 2277 0,0119 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8892 2277 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
4581 22774/1 0,0696 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

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7605 2278 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7605 2278 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7605 2278 0,0145 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7605 2278 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
14036 22792/3 0,0264 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

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
13848 22792/5 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

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
13848 22792/5 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

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
13848 22792/5 0,0799 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



Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
13848 22792/5 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

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
4581 22792/6 0,0572 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

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
4581 22793/2 0,0572 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

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9663 228 0,0029

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

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9663 228 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

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9663 228 0,0269 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

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9663 228 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

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9663 228 0,0069

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

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9663 228 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 ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9663 228 0,0009

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

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
4581 22809/3 0,0136 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

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8484 2281 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8484 2281 0,0077 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8484 2281 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8484 2281 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРВЕНИ 

ЈАРОШ
4581 22818/2 0,0189 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

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7569 2284 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7569 2284 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7569 2284 0,0075 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8952 2285 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8952 2285 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8952 2285 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8952 2285 0,0074 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8952 2285 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8952 2285 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8307 2286 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8307 2286 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8307 2286 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8307 2286 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8307 2286 0,0070 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8936 2287 0,0125 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8936 2287 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8936 2287 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8936 2287 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14019 22885 0,0483 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14019 22885 0,0001

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



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7478 2289 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7478 2289 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7478 2289 0,0063 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7478 2289 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7478 2289 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7478 2289 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9636 229 0,0262 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9636 229 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9636 229 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9636 229 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9636 229 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9636 229 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7742 2290 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7742 2290 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7742 2290 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7742 2290 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8662 2291 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8662 2291 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8662 2291 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8662 2291 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8662 2291 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8662 2291 0,0015 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
605 22910 0,1348 њива 1 канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14018 22920/1 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



Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
14018 22920/1 0,0801 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

Бечеј
ДОЊИ 

САЛАШИ
4581 22920/2 0,0484 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

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8978 2298 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8978 2298 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8978 2298 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8978 2298 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8978 2298 0,0398 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
14816 23017 0,0078 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

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
14814 23018 0,0003 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

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
6902 2306 0,0041 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
6902 2306 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
6902 2306 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
6902 2306 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
6902 2306 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
6902 2306 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7473 2307 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7473 2307 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7473 2307 0,0077 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7473 2307 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7473 2307 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7473 2307 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8397 2313/1 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8397 2313/1 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8397 2313/1 0,0040 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8397 2313/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8397 2313/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8397 2313/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8397 2313/1 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8415 2316 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8415 2316 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8415 2316 0,0105 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8415 2316 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7405 2317 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7405 2317 0,0160 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7405 2317 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7442 2318 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7442 2318 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7442 2318 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7442 2318 0,0138 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7027 2319 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7027 2319 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7027 2319 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7027 2319 0,0106 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7689 2323 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7689 2323 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7689 2323 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
7689 2323 0,0069 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8758 2326 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8758 2326 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8758 2326 0,0418 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8758 2326 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
13951 2328 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
13951 2328 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
13951 2328 0,0128 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8340 2334 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8340 2334 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8340 2334 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8340 2334 0,0104 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8340 2334 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10885 234 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10885 234 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10885 234 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10885 234 0,0239 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10885 234 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7552 2340 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7552 2340 0,0084 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7552 2340 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7433 2341 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7433 2341 0,0092 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7433 2341 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7433 2341 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7588 2342 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7588 2342 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7588 2342 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7588 2342 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7588 2342 0,0072 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7702 2343/1 0,0370 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

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7243 2344 0,0121 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7243 2344 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7243 2344 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7243 2344 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
9068 2345 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
9068 2345 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
9068 2345 0,0160 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
9068 2345 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7175 2346 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7175 2346 0,0128 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7175 2346 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7175 2346 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7685 2348 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7685 2348 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7685 2348 0,0129 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7685 2348 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7685 2348 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10581 235 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10581 235 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10581 235 0,0312

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10581 235 0,0252 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10581 235 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10581 235 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10581 235 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
6925 2352 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
6925 2352 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
6925 2352 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
6925 2352 0,0181 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8908 2364/1 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8908 2364/1 0,0162 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВОЈВОÐАНСК

ИХ БРИГАДА
8908 2364/1 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
597 23655 0,1342 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
597 23655 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
597 23655 0,0129

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 23658 0,1052 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 23659 0,1565 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 23660 0,1033 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
14522 23661/2 0,9652 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
14522 23662 0,0528 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

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 23670 0,0506 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

Бечеј БОТРА 605 23674 0,3707 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

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
6554 23735/2 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

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
6554 23735/2 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

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште



Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
6554 23735/2 0,0147

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

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
14522 23749 0,4067 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

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
605 23763 0,0894 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

Бечеј ПОТИСКА 6911 2386 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 6911 2386 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 6911 2386 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 6911 2386 0,0464 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДОЊЕ 

УГАРНИЦЕ
602 23864 0,0599 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

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8221 2387/2 0,0248 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8221 2387/2 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8221 2387/2 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7404 2389 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 7404 2389 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7404 2389 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7404 2389 0,0094 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8281 2393 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8281 2393 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8281 2393 0,0401 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8281 2393 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8281 2393 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8281 2393 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9063 2396 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9063 2396 0,0979 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9063 2396 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 9063 2396 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9004 2397 0,0232 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9004 2397 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9004 2397 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9004 2397 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8517 2400 0,0119

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8517 2400 0,0381
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8517 2400 0,0341 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8517 2400 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8517 2400 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7335 2413 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7335 2413 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7335 2413 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7335 2413 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7335 2413 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7335 2413 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7335 2413 0,0121 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7335 2413 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7335 2413 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7335 2413 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8836 2416 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8836 2416 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8836 2416 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8836 2416 0,0230 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
6828 2418 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
6828 2418 0,0256 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
6828 2418 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
6828 2418 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7232 2419 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7232 2419 0,0246 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7232 2419 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
7232 2419 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8791 2420 0,0260 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8791 2420 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8791 2420 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8791 2420 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИНГ.ИВАН 

ПЕРИШИЦ
8791 2420 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8566 2425 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8566 2425 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8566 2425 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8566 2425 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8566 2425 0,0106 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8870 2428 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8870 2428 0,0382 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8870 2428 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8870 2428 0,0228
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8870 2428 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8494 2436 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 8494 2436 0,0418 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8494 2436 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8494 2436 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8574 2438/2 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8574 2438/2 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8574 2438/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8574 2438/2 0,0243 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 8574 2438/2 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12765 244 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12765 244 0,0126 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12765 244 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12765 244 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12765 244 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РИТСКА 7970 2441/4 0,0070 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РИТСКА 7970 2441/4 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РИТСКА 7970 2441/4 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РИТСКА 7970 2441/4 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РИТСКА 7970 2441/4 0,0474
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РИТСКА 7970 2441/4 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РИТСКА 7838 2441/6 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РИТСКА 7838 2441/6 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РИТСКА 7838 2441/6 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј РИТСКА 7838 2441/6 0,0038 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7645 2448 0,0036 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7645 2448 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7645 2448 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7645 2448 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
4841 245 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
4841 245 0,0303 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
4841 245 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
4841 245 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
4841 245 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 6440 24504/14 0,0718 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

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7188 2451 0,0010 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7188 2451 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7188 2451 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7188 2451 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7188 2451 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3813 24516/1 0,0101 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

780 24516/2 0,0081 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

2836 24516/4 0,0076 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

2831 24516/5 0,0063 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

2838 24517/2 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3453 24517/4 0,0060 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

780 24518/2 0,0747 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

2831 24518/5 0,0577 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

2831 24518/5 0,0003
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3453 24519/4 0,0398 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3453 24519/4 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3453 24519/4 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3453 24519/4 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7941 2452/2 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7941 2452/2 0,0304 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 2848 24520 0,2944 њива 2 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј МАЛИ РИТ 3294 24521 0,2916 њива 2 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј МАЛИ РИТ 1170 24522 0,2700 њива 2 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ПОТИСКА 6908 2455 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 6908 2455 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 6908 2455 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7856 2459 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 7856 2459 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7856 2459 0,0292 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11022 246 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11022 246 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11022 246 0,0241 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11022 246 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11022 246 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11022 246 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12139 247 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12139 247 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12139 247 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12139 247 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12139 247 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12139 247 0,0268 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12139 247 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 28 24753 0,1394 њива 2

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј СУТЈЕСКА 5021 24755 0,2565 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј СУТЈЕСКА 5021 24755 0,0155

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј СУТЈЕСКА 5021 24755 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј СУТЈЕСКА 5021 24755 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј СУТЈЕСКА 5021 24755 0,0028
земљиште под 

делом зграде
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј МАЛИ РИТ 2764 24756 0,2684 њива 2

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј МАЛИ РИТ 2764 24756 0,0006
земљиште под 

делом зграде

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј МАЛИ РИТ 2764 24756 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј МАЛИ РИТ 2764 24756 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј СУТЈЕСКА 5021 24757 0,2693 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј СУТЈЕСКА 5021 24757 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј МАЛИ РИТ 3807 24758/2 0,0866 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 3807 24758/2 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 2732 24758/3 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 2732 24758/3 0,0950 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 6432 24758/4 0,0006
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 6432 24758/4 0,0248 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 3807 24758/6 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 3807 24758/6 0,0109 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 315 24760/2 0,0036 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



Бечеј МАЛИ РИТ 315 24760/3 0,0058 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

РАДОМИРА 

ПУТНИКА

3811 24763 0,0248 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

РАДОМИРА 

ПУТНИКА

3811 24763 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

РАДОМИРА 

ПУТНИКА

3814 24766 0,0215 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

РАДОМИРА 

ПУТНИКА

3816 24768 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

РАДОМИРА 

ПУТНИКА

3816 24768 0,0216 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 980 24774/2 0,0019
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 980 24774/2 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 980 24774/2 0,0492 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 980 24774/3 0,0195 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

Бечеј МАЛИ РИТ 980 24774/4 0,0364 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

Бечеј СУТЈЕСКА 980 24774/5 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј СУТЈЕСКА 980 24774/5 0,0880 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј СУТЈЕСКА 980 24774/5 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј СУТЈЕСКА 5247 24775/3 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј СУТЈЕСКА 5247 24775/3 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј СУТЈЕСКА 5247 24775/3 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј СУТЈЕСКА 5247 24775/3 0,0680 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

5248 24775/4 0,0614 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

5251 24775/7 0,0620 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3315 24777 0,3827 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

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3261 24779/2 0,0015
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 3261 24779/2 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3261 24779/2 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3261 24779/2 0,3651 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3261 24779/2 0,0006
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3261 24779/2 0,0002
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3261 24779/2 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3261 24779/2 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

ЖИВОЈИНА 

МИШИЦА

3261 24779/2 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 3261 24779/2 0,0119

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10892 248 0,0224 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10892 248 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10892 248 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10892 248 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10892 248 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ВОЈВОДЕ 

РАДОМИРА 

ПУТНИКА

3305 24867 0,3309 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 3305 24867 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 3305 24867 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 3305 24867 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 3305 24867 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

РАДОМИРА 

ПУТНИКА

3305 24867 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

РАДОМИРА 

ПУТНИКА

3305 24867 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

РАДОМИРА 

ПУТНИКА

3305 24867 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 3305 24867 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ВОЈВОДЕ 

РАДОМИРА 

ПУТНИКА

3305 24867 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БАТИНСКА 5314 24875/1 0,0396 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

Бечеј БАТИНСКА 5317 24875/4 0,0181 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



Бечеј БАТИНСКА 5319 24875/6 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БАТИНСКА 5319 24875/6 0,0327 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БАТИНСКА 5317 24875/9 0,1127 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БАТИНСКА 5317 24875/9 0,0002
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 375 24880/1 0,0011
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 375 24880/1 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 375 24880/1 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 375 24880/1 0,0568 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 375 24880/1 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 2491 24880/2 0,0728 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

Бечеј КОСТЕ НАÐА 2478 24881/1 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 2478 24881/1 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј КОСТЕ НАÐА 2478 24881/1 0,0550 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 2478 24881/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 2478 24881/1 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 2478 24881/1 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 3661 24882 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 3661 24882 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 3661 24882 0,0228
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 3661 24882 0,0500
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј КОСТЕ НАÐА 2159 24883/1 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј КОСТЕ НАÐА 2159 24883/1 0,0877 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ОМЛАДИНСКА 3812 24883/5 0,0072 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

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 2518 24887 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈУГ БОГДАНА 2518 24887 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 2518 24887 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 2518 24887 0,0398 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ЈЕШИЦА ИБРЕ
2664 24895/10 0,0908 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

Бечеј
МИЛАНА 

ЈЕШИЦА ИБРЕ
6579 24895/5 0,0024

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ЈЕШИЦА ИБРЕ
6579 24895/5 0,0234 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ЈЕШИЦА ИБРЕ
6579 24896/5 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ЈЕШИЦА ИБРЕ
6579 24896/5 0,0186 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ЈЕШИЦА ИБРЕ
6579 24896/5 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0000

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,1945 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0000

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0001

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0068

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0051

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0022

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0000

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0141

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 5025 24897 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
5025 24897 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 8 24898 0,0006
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 8 24898 0,0063
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
8 24898 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
8 24898 0,0013

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
8 24898 0,0018

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
8 24898 0,0057

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
8 24898 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
8 24898 0,0063

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
8 24898 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
8 24898 0,0013

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
8 24898 0,2510 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
САВЕ 

КОВАЦЕВИЦА
8 24898 0,0073

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 8 24898 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 6560 24904 0,1370 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 6560 24904 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 6561 24905 0,0397 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

Бечеј МАЛИ РИТ 1280 24907 0,1500 воћњак 1

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј МАЛИ РИТ 1280 24907 0,1444 њива 2

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј МАЛИ РИТ 5261 24908 0,2468 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

Бечеј МАЛИ РИТ 2464 24916/3 0,0716 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

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 1508 24958 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 1508 24958 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 1508 24958 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 1508 24958 0,0848 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 1508 24958 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 1508 24959 0,0760 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

Бечеј МАЛИ РИТ 1508 24960 0,0798 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

Бечеј МАЛИ РИТ 1508 24961 0,0774 виноград 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

Бечеј УЗ ТИСУ 607 24962/2 12,3766 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



Бечеј УЗ ТИСУ 607 24965 37,4666 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

Бечеј УЗ ТИСУ 607 24968 8,5084 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

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10890 250 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10890 250 0,0232 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10890 250 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10890 250 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10890 250 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10757 251 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10757 251 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10757 251 0,0321 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10757 251 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25134/1 0,6484 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



Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25135/1 0,0553 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

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25135/3 0,0878 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

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25181 0,0024 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8907 2524 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8907 2524 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8907 2524 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8907 2524 0,0071 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8907 2524 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8907 2524 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8023 2535 0,0286 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8023 2535 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8023 2535 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште



Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8023 2535 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8023 2535 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8023 2535 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7739 2536 0,0152 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7739 2536 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7739 2536 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25373 0,4183 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25374 1,4334 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25378/2 0,4221 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8776 2538 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8776 2538 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8776 2538 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8776 2538 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8776 2538 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8776 2538 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8776 2538 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8776 2538 0,0575 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8696 2542 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8696 2542 0,0360 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8696 2542 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7270 2544 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7270 2544 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7270 2544 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7270 2544 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7270 2544 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7270 2544 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
6805 2545 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
6805 2545 0,0101 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
6805 2545 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
6805 2545 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
6805 2545 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
6805 2545 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7462 2547 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7462 2547 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7462 2547 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7462 2547 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7462 2547 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
7462 2547 0,0022 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8360 2550 0,0015 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СОЊЕ 

МАРИНКОВИЦ
8360 2550 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25508/1 0,6945 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25508/2 0,6949 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25509 0,2054 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25510 0,2578 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25511 0,3307 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25512 0,2111 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25513 0,3357 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25515/1 0,2099 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА



Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25515/2 0,2097 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25531 0,7291 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25533 0,2282 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25534 0,6493 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25535 0,1125 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25536 0,1638 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25537 0,4308 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25538 0,4304 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7375 2555 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7375 2555 0,0020 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7375 2555 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7375 2555 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25588 0,4987 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25589 0,2308 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 4496 25590 0,0721 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25592 0,1635 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25593 0,0866 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25594 0,3928 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25594 0,2185 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25595 0,2766 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25596 0,2041 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25597 0,1984 њива 2 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25598 1,1782 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25599 0,2618 њива 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА



Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25602 0,5581 ливада 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6875 2564 0,0327 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6875 2564 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25665 0,0092 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

Бечеј ДОЊИ РИТ 605 25686 0,2286 ливада 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25687 0,6765 ливада 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25688 0,6729 ливада 3 јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25692 1,3703 њива 5
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-007726/2013

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7440 2570 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7440 2570 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7440 2570 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7440 2570 0,0395 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7440 2570 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7500 2572 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7500 2572 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7500 2572 0,0036 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7500 2572 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8851 2573 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8851 2573 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8851 2573 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8851 2573 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8851 2573 0,0035 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8795 2575 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8795 2575 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8795 2575 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8795 2575 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8795 2575 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8795 2575 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8795 2575 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
10044 258 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
10044 258 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
10044 258 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
10044 258 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
10044 258 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
10044 258 0,0148 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
10044 258 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
АРАЊИ 

ЈАНОША
10044 258 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 14896 25844 1,9403 пашњак 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-004861/2014, 46-

010452/2012

Бечеј ДОЊИ РИТ 14897 25845 3,9941 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-004861/2014, 46-

010452/2012

Бечеј ДОЊИ РИТ 14897 25845 7,0316 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-004861/2014, 46-

010452/2012

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 16,2872 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008249/2012, 46-

004049/2012, 46-

004075/2012, 46-

003469/2013, 46-

003429/2013, 46-

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 16,8500 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008249/2012, 46-

004049/2012, 46-

004075/2012, 46-

003469/2013, 46-

003429/2013, 46-

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,3196 њива 6
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008249/2012, 46-

004049/2012, 46-

004075/2012, 46-

003469/2013, 46-

003429/2013, 46-

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,3306 њива 6
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008249/2012, 46-

004049/2012, 46-

004075/2012, 46-

003469/2013, 46-

003429/2013, 46-

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,1783 њива 6
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008249/2012, 46-

004049/2012, 46-

004075/2012, 46-

003469/2013, 46-

003429/2013, 46-

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,1846 њива 6
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008249/2012, 46-

004049/2012, 46-

004075/2012, 46-

003469/2013, 46-

003429/2013, 46-

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,1953 њива 6
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008249/2012, 46-

004049/2012, 46-

004075/2012, 46-

003469/2013, 46-

003429/2013, 46-

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,2020 њива 6
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008249/2012, 46-

004049/2012, 46-

004075/2012, 46-

003469/2013, 46-

003429/2013, 46-



Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 10,3644 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008249/2012, 46-

004049/2012, 46-

004075/2012, 46-

003469/2013, 46-

003429/2013, 46-

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 10,0182 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008249/2012, 46-

004049/2012, 46-

004075/2012, 46-

003469/2013, 46-

003429/2013, 46-

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25856 15,6060 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-002718/2014 (2018-08-

23)

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25880 13,7141 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-013865/2013, 46-

01240/2013

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25881 11,0937 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006064/2014, 46-

006028/2014, 46-

010331/2014

Бечеј ДОЊИ РИТ 14977 25882 5,4292 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-000390/17, 46-

010240/13

Бечеј ДОЊИ РИТ 14974 25885 0,0417 њива 5
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-003231/2012

Бечеј ДОЊИ РИТ 14974 25885 0,2957 њива 5
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008280/3, 46-

015979/2013, 46-

003230/2012, 46-

010559/2012

Бечеј ДОЊИ РИТ 14974 25885 8,6131 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-003231/2012

Бечеј ДОЊИ РИТ 14974 25885 61,0834 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008280/3, 46-

015979/2013, 46-

003230/2012, 46-

010559/2012

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25889 1,6034 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-015673/2013

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25890 0,9640 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-015673/2013



Бечеј ДОЊИ РИТ 14922 25892/9 2,3609 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-002127/2013

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25893 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25893 0,0532
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25893 0,5399 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25893 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25893 0,0180

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25897 0,4778 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

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25900 0,0095

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

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25900 0,0236

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

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25900 1,1569 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

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25900 0,0189

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

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25900 0,0453

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



Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25900 0,0101

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

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25900 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат
шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 25900 0,0140

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

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25904 15,0836 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-002718/2014 (2018-08-

23)

Бечеј ДОЊИ РИТ 14946 25905 2,5120 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009247/2012

Бечеј ДОЊИ РИТ 14946 25905 0,3818 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009247/2012

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25906 13,6306 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-002718/2014 (2018-08-

23)

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
7003 2591 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
7003 2591 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
7003 2591 0,0027 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 14821 25951/1 2,2580 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-008732/2013

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25952/1 9,0637 њива 5
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-002516/13,46-

003527/2013



Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25952/1 59,7281 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-002516/13,46-

003527/2013

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 25952/2 0,4125 трстик-мочвара 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј ДОЊИ РИТ 14550 25956 8,8294 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-008149/2013

Бечеј ДОЊИ РИТ 14550 25956 14,9412 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-003827/2013

Бечеј ДОЊИ РИТ 14550 25956 30,8859 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-010789/2012

Бечеј ФОРЛАНД 596 25959/1 13,1963 њива 5 Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Бечеј ФОРЛАНД 596 25959/1 0,4175

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Бечеј ФОРЛАНД 607 25963 2,4718 њива 5

одбрамбена 

шума уз 

насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОДБРАМБЕНА ШУМА УЗ 

НАСИП

Бечеј ФОРЛАНД 607 25989 1,6412 бара вододерина

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ВОДОДЕРИНА

Бечеј ФОРЛАНД 607 25990 0,3844 бара вододерина

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ВОДОДЕРИНА

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25991 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25991 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25991 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25991 0,1534 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25991 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25991 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25992 0,4390 њива 3 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 25993 0,2315 пашњак 1 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 26006 0,0022

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

Бечеј ДОЊИ РИТ 603 26006 1,9753 воћњак 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј ДОЊИ РИТ 604 26007 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 604 26007 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 604 26007 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 604 26007 0,0536 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЊИ РИТ 604 26008 0,2271 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

Бечеј ДОЊИ РИТ 604 26009 0,1107 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

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
7609 2601 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
7609 2601 0,0235 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
7609 2601 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
7609 2601 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
7609 2601 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 3331 26019 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 3331 26019 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 3331 26019 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 3331 26019 0,0083
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЊИ РИТ 3331 26019 0,0173 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј МРТВА ТИСА 597 26061 4,2891 пашњак 2 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 26066 9,4035 њива 3 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 26069 0,5366 њива 4 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 26070 10,9942 њива 4 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 26073 0,7090 њива 4 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бечеј ДОЊИ РИТ 597 26074/4 0,2089 пашњак 1

одбрамбена 

шума уз 

насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОДБРАМБЕНА ШУМА УЗ 

НАСИП

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7326 2608 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7326 2608 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7326 2608 0,0232 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7326 2608 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10993 261 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10993 261 0,0162 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10993 261 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10993 261 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10993 261 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7541 2610 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7541 2610 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7541 2610 0,0048 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7541 2610 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7541 2610 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7541 2610 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ
602 26174/2 0,1983 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

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
6892 2628 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
6892 2628 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛАНА 

ТОПЛИЦЕ
6892 2628 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12835 263 0,0184 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12835 263 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12835 263 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12835 263 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12835 263 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12835 263 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12835 263 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
8186 2641 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
8186 2641 0,0037 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13845 265 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13845 265 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13845 265 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13845 265 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13845 265 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13845 265 0,0256 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј МАЛИ РИТ 597 26598 0,0262

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

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
9001 2662 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
9001 2662 0,0128 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
9001 2662 0,0202

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
9001 2662 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
9001 2662 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6992 2664 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6992 2664 0,0582 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6992 2664 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6992 2664 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6992 2664 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6992 2664 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6992 2664 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6992 2664 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14278 26696 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14278 26696 0,0104 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14278 26696 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14307 26698 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14307 26698 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14307 26698 0,0129 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9647 267 0,0264 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9647 267 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9647 267 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9647 267 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7265 2670 0,0390 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7265 2670 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7265 2670 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7265 2670 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
7265 2670 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14307 26700 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14307 26700 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14307 26700 0,0089 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14361 26703 0,0828 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 26705 0,2500 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14375 26707 0,1484 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14376 26708 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14376 26708 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14376 26708 0,0334 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14376 26709 0,1560 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 10269 26710 0,0450 пашњак 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 26715 0,0746 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14394 26725 0,0175 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14394 26726 0,0352 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14394 26727 0,1425 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



Бечеј ПОЉАНИЦА 14389 26728 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14389 26728 0,0050 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14389 26728 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14389 26728 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14389 26729 0,0154 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

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6818 2673 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6818 2673 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6818 2673 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6818 2673 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВУКА 

КАРАYИЦА
6818 2673 0,0144

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14389 26730 0,0276 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14389 26731 0,1422 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



Бечеј ПОЉАНИЦА 14347 26732 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14347 26732 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14347 26732 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14347 26732 0,0232 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14347 26733 0,0600 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14285 26735 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14285 26735 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14285 26735 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14285 26735 0,0133 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14387 26737 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14387 26737 0,0144 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14387 26737 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14387 26737 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14387 26738 0,1744 воћњак 2 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ПОЉАНИЦА 14449 26748 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14449 26748 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14449 26748 0,0214 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14449 26749 0,1674 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14324 26751 0,0251 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14324 26752 0,1728 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14354 26757 0,0246 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14354 26757 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14354 26757 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14354 26758 0,1704 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



Бечеј ПОЉАНИЦА 14381 26759 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14381 26759 0,0240 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14381 26759 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9171 2676/1 0,0066 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9171 2676/1 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9171 2676/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 9171 2676/1 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14381 26760 0,0250 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14381 26761 0,1428 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 10269 26763 0,0877 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 10269 26764 0,0769 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

Бечеј ПОТИСКА 7214 2677 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 7214 2677 0,0240 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7214 2677 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7214 2677 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7214 2677 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14358 26770 0,0224 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14358 26770 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14358 26770 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14358 26770 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14358 26771 0,1751 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14373 26772 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14373 26772 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14373 26772 0,0233 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14373 26773 0,1747 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14310 26774 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14310 26774 0,0220 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14310 26774 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14310 26775 0,1673 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14326 26776 0,0174 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14326 26776 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14326 26776 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14326 26776 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14326 26777 0,1780 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14395 26778 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14395 26778 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14395 26778 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14395 26778 0,0340 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14395 26779 0,0431 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14393 26781 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14393 26781 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14393 26781 0,0138 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14393 26781 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14393 26782 0,1698 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14329 26783 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14329 26783 0,0129

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14329 26783 0,3884 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14329 26783 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14295 26784 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14295 26784 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14295 26784 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14295 26784 0,0214 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14295 26785 0,1686 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14337 26787 0,1672 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14388 26788 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14388 26788 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14388 26788 0,0242 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14388 26789 0,1546 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14401 26793 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14401 26793 0,0296 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14401 26793 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14401 26793 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14401 26794 0,0693 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14401 26795 0,0951 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14313 26798 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14313 26798 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14313 26798 0,0189 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14313 26798 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14313 26799 0,0584 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14384 26802 0,0209 виноград 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14384 26803 0,0903 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14848 26808 0,0558 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



Бечеј ПОЉАНИЦА 14297 26811 0,0253 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14274 26815 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14274 26815 0,0134 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14274 26815 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14274 26815 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14274 26816 0,0180 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14274 26817 0,1606 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14371 26818 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14371 26818 0,0146 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14371 26818 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14371 26818 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14371 26819 0,1769 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



Бечеј ПОЉАНИЦА 14383 26820 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14383 26820 0,0475 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14383 26821 0,0362 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14383 26822 0,1584 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14309 26829 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14309 26829 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14309 26829 0,0080 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14309 26830 0,1794 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 26831 0,1828 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 26833 0,0405 пашњак 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14342 26836 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14342 26836 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14342 26836 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14342 26836 0,0090 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14342 26836 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14342 26836 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14342 26837 0,1756 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14300 26839 0,0204 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14383 26841 0,0471 пашњак 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 26843 0,0471 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 26845 0,0471 пашњак 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14303 26850 0,0164 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14303 26851 0,0516 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14303 26852 0,1209 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



Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 26858 0,2618 пашњак 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14296 26860 0,0210 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14296 26861 0,0449 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14296 26862 0,1315 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14341 26863 0,0137

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14341 26863 0,0272 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14341 26863 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14341 26863 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14341 26864 0,1596 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14334 26868 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14334 26868 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14334 26868 0,0250
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14334 26868 0,0132 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14399 26872 0,0840 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14399 26873 0,0704 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14375 26874 0,0059 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14375 26874 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14375 26874 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14375 26874 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14375 26875 0,0297 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14375 26876 0,1469 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14368 26877 0,0091 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14368 26877 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14368 26877 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14368 26877 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14316 26882 0,0295 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14316 26883 0,1701 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14364 26884 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14364 26884 0,0176 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14364 26884 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14364 26884 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14364 26884 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14364 26884 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14364 26884 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14364 26884 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14364 26885 0,0008
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



Бечеј ПОЉАНИЦА 14364 26885 0,1577 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26889 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26889 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26889 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26889 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26889 0,0021 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26892 0,0578 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26893 0,1331 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 26899 0,0333 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

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9815 269 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9815 269 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9815 269 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9815 269 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9815 269 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9815 269 0,0268 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9815 269 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8459 2690 0,0523 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8459 2690 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8459 2690 0,0168

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8459 2690 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8459 2690 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26901 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26901 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26901 0,0103 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14397 26902 0,0170 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14397 26903 0,1652 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26904 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26904 0,0222 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26904 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26905 0,1782 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26906 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26906 0,0251 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26906 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14390 26907 0,1637 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14292 26908 0,0430 пашњак 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14292 26909 0,2062 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



Бечеј ПОЉАНИЦА 14378 26911 0,2008 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14392 26912 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14392 26912 0,0012 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14392 26912 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14392 26913 0,2050 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 26914 0,0688 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 26915 0,1852 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14382 26917 0,1919 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14323 26918 0,2486 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14370 26919 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14370 26919 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14370 26919 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14370 26919 0,0229 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14370 26920 0,1712 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14362 26923 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14362 26923 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14362 26923 0,0175 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14362 26923 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14362 26924 0,0710 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14315 26928 0,0712 пашњак 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14366 26930 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14366 26930 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14366 26930 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14366 26930 0,0192 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14366 26932 0,0193 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14366 26932 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14366 26932 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26934 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26934 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26934 0,0171 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26935 0,0497 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14283 26936 0,1296 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14380 26941 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14380 26941 0,0060 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14380 26941 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26943 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26943 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26943 0,1147 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26943 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26943 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26944 0,3181 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14374 26946 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14374 26946 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14374 26946 0,0126 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14374 26946 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14374 26947 0,0301 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14374 26948 0,1508 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14391 26949 0,0054 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14391 26949 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14391 26949 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14391 26950 0,1869 њива 2

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ПОЉАНИЦА 14377 26951 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14377 26951 0,0072 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14377 26951 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14377 26952 0,1861 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14398 26953 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14398 26953 0,0044 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14398 26953 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14379 26955 0,0343 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14379 26955 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14379 26955 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14379 26956 0,1620 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14318 26961 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14318 26961 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14318 26961 0,0407 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14318 26962 0,1516 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14369 26963 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14369 26963 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14369 26963 0,0381 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14369 26964 0,1500 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14346 26965 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14346 26965 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14346 26965 0,1808 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14346 26965 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26966 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26966 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26966 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26966 0,0660 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14298 26967 0,1234 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14372 26968 0,0418 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14372 26968 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14372 26968 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14372 26968 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14372 26969 0,0719 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



Бечеј ПОЉАНИЦА 14372 26970 0,0727 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14367 26971 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14367 26971 0,0596 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14367 26971 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14367 26971 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14367 26971 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14367 26971 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14367 26972 0,1173 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14336 26973 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14336 26973 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14336 26973 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14336 26973 0,0292 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОЉАНИЦА 14336 26973 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14336 26974 0,1632 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

Бечеј ПОЉАНИЦА 14380 26975 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14380 26975 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14380 26975 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14380 26975 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14380 26975 0,0582 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14380 26976 0,1261 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

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10461 270 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10461 270 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10461 270 0,0205 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10461 270 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10461 270 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10461 270 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10461 270 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 27024 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 27024 0,0095 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 27024 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОЉАНИЦА 14279 27024 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12245 2705 0,0050 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12245 2705 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12245 2705 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12245 2705 0,0194

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12187 2707 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12187 2707 0,0264 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12187 2707 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12187 2707 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12187 2707 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12084 2709 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12084 2709 0,0178

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12084 2709 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12084 2709 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12084 2709 0,1376 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12084 2709 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 11536 2711 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 11536 2711 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 11536 2711 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 11536 2711 0,0943 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 11536 2711 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 11096 2714 0,1044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 11096 2714 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 11096 2714 0,0203

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 11096 2714 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12917 2715 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12917 2715 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12917 2715 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12917 2715 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12917 2715 0,0219

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12917 2715 0,0258 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 10828 2720 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 10828 2720 0,0060 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 10828 2720 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 10828 2720 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 10828 2720 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 10828 2720 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 10828 2720 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11961 2728 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11961 2728 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11961 2728 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

11961 2728 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

13338 2738 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

13338 2738 0,0154 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

13338 2738 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9070 2746/3 0,0477 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

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9070 2748/2 0,0278 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

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9045 2752/2 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9045 2752/2 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9045 2752/2 0,0387 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9045 2752/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
11017 2753 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
11017 2753 0,0092 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
11017 2753 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
11017 2753 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
11017 2753 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
11017 2753 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
11017 2753 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
11101 276 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
11101 276 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
11101 276 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
11101 276 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
11101 276 0,0133

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
11101 276 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
11101 276 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
11101 276 0,0042 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
13131 2762 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
13131 2762 0,0679 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
13131 2762 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
13131 2762 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
13131 2762 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
13131 2762 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
13131 2762 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9587 2768 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9587 2768 0,0285 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9587 2768 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА 

19-21

9587 2768 0,0151

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9587 2768 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
9587 2768 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
11599 2769 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
11599 2769 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КНИЦАНИНА
11599 2769 0,0286 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

12355 2780 0,0013 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

12355 2780 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

12355 2780 0,0179

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИЛИНСКИ 

ЕНДРЕ 

(БАЈЦИ)

12355 2780 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
12626 2787 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
12626 2787 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
12626 2787 0,0468 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
12626 2787 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
12626 2787 0,0170

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
2479 2788 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
2479 2788 0,0472 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
2479 2788 0,0200

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
2479 2788 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
2479 2788 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12214 279 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12214 279 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12214 279 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12214 279 0,0190 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12214 279 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12214 279 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9698 2793 0,0216 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9698 2793 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9698 2793 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9698 2793 0,0230

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
11749 2795 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
11749 2795 0,0162

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
11749 2795 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
11749 2795 0,0077 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
11749 2795 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9563 281 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9563 281 0,0201 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9563 281 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9563 281 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9563 281 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8779 2811 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8779 2811 0,0621 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8779 2811 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8779 2811 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8779 2811 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8904 2812 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8904 2812 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8904 2812 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8904 2812 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8904 2812 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8904 2812 0,0186 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7551 2814 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7551 2814 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7551 2814 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7551 2814 0,0180 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8674 2815 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8674 2815 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8674 2815 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8674 2815 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8674 2815 0,0184 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8674 2815 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8674 2815 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7114 2818 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7114 2818 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7114 2818 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7114 2818 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7114 2818 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7114 2818 0,0331 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7114 2818 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8881 2820 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8881 2820 0,0406
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8881 2820 0,0181 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8881 2820 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8697 2821 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8697 2821 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8697 2821 0,0055 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8697 2821 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8697 2821 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8697 2821 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8697 2821 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6978 2825 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6978 2825 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6978 2825 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6978 2825 0,0560 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6978 2825 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10519 283 0,0275 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10519 283 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10519 283 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10519 283 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10519 283 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10519 283 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6351 2831 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6351 2831 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6351 2831 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6351 2831 0,0139 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6351 2831 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7501 2832 0,0057 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7501 2832 0,0208

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7501 2832 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7501 2832 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7501 2832 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7881 2834 0,0154 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7881 2834 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7881 2834 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7881 2834 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8372 2837/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8372 2837/1 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8372 2837/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8372 2837/1 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8372 2837/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8372 2837/1 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8372 2837/1 0,0726 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13187 284 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13187 284 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13187 284 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13187 284 0,0303 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14232 2844 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14232 2844 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14232 2844 0,0588 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14232 2844 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
7705 2847 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
7705 2847 0,0175 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
7705 2847 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
7705 2847 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
7705 2847 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
8420 2850 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
8420 2850 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
8420 2850 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
8420 2850 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
8420 2850 0,1382 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
8420 2850 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
8420 2850 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
8420 2850 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14233 2851 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14233 2851 0,0160

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14233 2851 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14233 2851 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14233 2851 0,0176

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14233 2851 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14531 2852 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14531 2852 0,0440 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14531 2852 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14531 2852 0,0155

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
14531 2852 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6537 2854 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6537 2854 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6537 2854 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6537 2854 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6537 2854 0,0080 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6537 2854 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6866 2864 0,0312 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6866 2864 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6866 2864 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6866 2864 0,0138

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6866 2864 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8532 2867 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8532 2867 0,0618 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8532 2867 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8532 2867 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8532 2867 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8532 2867 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9540 287 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9540 287 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9540 287 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9540 287 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9540 287 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9540 287 0,0260 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7235 2873 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7235 2873 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7235 2873 0,0100 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПОТИСКА 7248 2874 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7248 2874 0,0080 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7248 2874 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 7248 2874 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10343 288 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10343 288 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10343 288 0,0266 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10343 288 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10343 288 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10343 288 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7959 2884 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7959 2884 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7959 2884 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
7959 2884 0,0125 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8664 2889 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8664 2889 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8664 2889 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8664 2889 0,0414 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8598 2902 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8598 2902 0,0316

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8598 2902 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8598 2902 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8598 2902 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8598 2902 0,0421 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
8598 2902 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
9174 2903/2 0,0148 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

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
9174 2904 0,0053 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

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9904 291 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9904 291 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9904 291 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9904 291 0,0233 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9904 291 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9904 291 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9904 291 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7966 2912 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7966 2912 0,0362 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7966 2912 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7966 2912 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7966 2912 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7966 2912 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7966 2912 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6826 2916 0,0276 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6826 2916 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7744 2918/1 0,0270 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7744 2918/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7744 2918/1 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7744 2918/1 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРЕДРАГ 

ХАДНАÐЕВ
9174 2918/5 0,0389 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



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7322 2920 0,0115

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

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7322 2920 0,2566 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

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7322 2920 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

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 9007 2929 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 9007 2929 0,0299 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7554 2931 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7554 2931 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7554 2931 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7554 2931 0,0118 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7414 2932 0,0098 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7414 2932 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7414 2932 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7414 2932 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7414 2932 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7395 2933 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7395 2933 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7395 2933 0,0111 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7395 2933 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8752 2934 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8752 2934 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8752 2934 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8752 2934 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8752 2934 0,0083 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8752 2934 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8822 2935 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8822 2935 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8822 2935 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8822 2935 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8822 2935 0,0460 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 8822 2935 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7464 2939 0,0015 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7464 2939 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 7464 2939 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6893 2945 0,0084 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6893 2945 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6893 2945 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6893 2945 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 6893 2945 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8723 2950 0,0121 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8723 2950 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8723 2950 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8723 2950 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8723 2950 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8723 2950 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7800 2955 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7800 2955 0,0167

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7800 2955 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7800 2955 0,0049 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8150 2964/14 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8150 2964/14 0,0038 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8150 2964/14 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8150 2964/14 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/22 0,2717

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
7439 2964/25 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
7439 2964/25 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
7439 2964/25 0,0010 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
7439 2964/25 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
7939 2964/26 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
7939 2964/26 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
7939 2964/26 0,0060 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТОДОРА 

ДУКИНА
8723 2964/30 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОДОРА 

ДУКИНА
8723 2964/30 0,0316 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОДОРА 

ДУКИНА
9174 2964/35 0,0107 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

Бечеј
ТОДОРА 

ДУКИНА
9174 2964/36 0,0051 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

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 9174 2964/37 0,0043 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

Бечеј
ТОДОРА 

ДУКИНА
9174 2964/38 0,0011 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

Бечеј
ТОДОРА 

ДУКИНА
9174 2964/39 0,0004 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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8164 2964/41 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8164 2964/41 0,0061 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8164 2964/41 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8164 2964/41 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8164 2964/41 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТОДОРА 

ДУКИНА
9174 2964/42 0,0114 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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/43 0,4236

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/70 0,0119

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/71 0,0017

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9073 2964/72 0,0040

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9073 2964/73 0,0018

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9073 2964/73 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/74 0,0046

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/75 0,0035

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/76 0,0046

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/77 0,0035

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/78 0,0047

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



Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/79 0,0035

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8541 2964/8 0,0012 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8541 2964/8 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8541 2964/8 0,0468

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8541 2964/8 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
9174 2964/80 0,0120

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

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9784 297/2 0,0481 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

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6842 2970 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6842 2970 0,0009 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6842 2970 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6842 2970 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6842 2970 0,0145

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 6842 2970 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9854 298 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9854 298 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9854 298 0,0313 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9854 298 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9854 298 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
8319 2984/1 0,0013 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
8319 2984/1 0,0135

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
8319 2984/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
8319 2984/1 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 9174 2984/4 0,4284

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

Бечеј ОМЛАДИНСКА 9174 2987/2 0,0125 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



Бечеј ОМЛАДИНСКА 9174 2988/2 0,0139 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

Бечеј ОМЛАДИНСКА 9174 2989/2 0,0183 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

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10322 299 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10322 299 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10322 299 0,0194 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10322 299 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10322 299 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЈЕЛЕНЕ 

СТЕФАНОВИЦ 

ЛЕЛЕ

8311 2991/2 0,1515

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

Бечеј
СТЕВАНА 

ДОРОЊСКОГ
8311 2992/1 0,1938

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

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9934 300 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9934 300 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9934 300 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9934 300 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9934 300 0,0286 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9934 300 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12529 301 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12529 301 0,0192 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12529 301 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12529 301 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12529 301 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12529 301 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12529 301 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

9174 3018 0,0374 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

Бечеј
РАДЕ 

СТАНИШИЦА
9174 3019/1 0,0200 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



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12549 302 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12549 302 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12549 302 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12549 302 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12549 302 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12549 302 0,0164 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12549 302 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12549 302 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12687 304 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12687 304 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12687 304 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12687 304 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12687 304 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12687 304 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12687 304 0,0209 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12687 304 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7566 3044/1 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7566 3044/1 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7566 3044/1 0,0087 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7566 3044/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РАДЕ 

СТАНИШИЦА
7749 3045 0,0176 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РАДЕ 

СТАНИШИЦА
7749 3045 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РАДЕ 

СТАНИШИЦА
7749 3045 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

6609 3058/1 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

6609 3058/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

6609 3058/1 0,0309 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

6609 3058/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9398 306 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9398 306 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9398 306 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9398 306 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9398 306 0,0295 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10715 308 0,0322 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10715 308 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10715 308 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10715 308 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ОМЛАДИНСКА 9204 3080 0,0020 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 9204 3080 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ОМЛАДИНСКА 9204 3080 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

9174 3085/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

9174 3085/1 0,0003
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

9174 3085/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

9174 3085/1 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

9174 3085/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

9174 3085/1 3,4719

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА

9174 3085/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12460 309 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12460 309 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12460 309 0,0190 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12460 309 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12460 309 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12460 309 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7697 3109 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7697 3109 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7697 3109 0,0079 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7697 3109 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7697 3109 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7697 3109 0,0181

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7697 3109 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 8034 3114 0,1121 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗЕЛЕНА 8034 3114 0,1679 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 8034 3114 0,1305

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 8034 3114 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9174 3148/2 0,0707 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

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 9030 3148/4 0,0724 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

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 9030 3148/4 0,0599

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

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 9030 3148/4 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

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9913 315 0,0052 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9913 315 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9913 315 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9913 315 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9913 315 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9913 315 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9913 315 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9174 3150/2 0,0858 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9174 3150/2 0,0242 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9174 3151/2 0,1102 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9174 3152/2 0,1083 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9174 3154/2 0,0753 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9174 3155/2 0,0610 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9174 3156/2 0,0331 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9174 3160 0,0063 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

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7632 3166 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7632 3166 0,0235

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7632 3166 0,0117 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7632 3166 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОДОРА 

ДУКИНА
9084 3172/2 0,0140 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

Бечеј БРАЦЕ ТАН 7046 3179 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТАН 7046 3179 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТАН 7046 3179 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТАН 7046 3179 0,1076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТАН 7046 3179 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТАН 7046 3179 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТАН 7046 3179 1,0708 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТАН 7046 3179 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10548 318 0,0208 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10548 318 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10548 318 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10548 318 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10548 318 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10548 318 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7044 3182 0,0332 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7044 3182 0,0519

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7044 3182 0,0308

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7044 3182 0,0176

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7044 3182 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 9139 3185 0,0480

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 9139 3185 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 9139 3185 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 9139 3185 0,0045 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 9139 3185 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9947 319 0,0330 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
5626 3203 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
5626 3203 0,0189 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8738 3208 0,0142 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8738 3208 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8738 3208 0,0210

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8738 3208 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8738 3208 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 8738 3208 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7628 3212/1 0,0047 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7628 3212/1 0,0256

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7628 3212/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7628 3212/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7779 3216 0,0309

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7779 3216 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7779 3216 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7779 3216 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 7779 3216 0,0087 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10608 322 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10608 322 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10608 322 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10608 322 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10608 322 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10608 322 0,0167 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6814 3224 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6814 3224 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6814 3224 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6814 3224 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6814 3224 0,0080 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6814 3224 0,0167

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6814 3224 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6815 3232 0,0264 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6815 3232 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6815 3232 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6815 3232 0,0162

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6815 3232 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13296 326 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13296 326 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13296 326 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13296 326 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13296 326 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13296 326 0,0238 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13296 326 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13296 326 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7388 3260 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7388 3260 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7388 3260 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7388 3260 0,0024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
7388 3260 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ЉУБЕ 

ДОРОСЛОВАЦ

КОГ

9174 3263 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

НАСЕЉЕ 

ЉУБЕ 

ДОРОСЛОВАЦ

КОГ

9174 3263 0,1338 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9595 329 0,0089 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9595 329 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9595 329 0,0247

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9595 329 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9595 329 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 9595 329 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12471 3338 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12471 3338 0,0258 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12471 3338 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12471 3338 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12471 3338 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12471 3338 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12471 3338 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12471 3338 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12471 3338 0,0232

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9684 3356 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9684 3356 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9684 3356 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9684 3356 0,0225 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9684 3356 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9684 3356 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
9684 3356 0,0213

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12127 3371/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12127 3371/2 0,0208

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12127 3371/2 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЕРБЕРОВИХ 12127 3371/2 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9181 3376 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9181 3376 0,0179

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9181 3376 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9181 3376 0,2721 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9181 3376 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
9181 3376 0,1342

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
13088 3441 0,0344

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
13088 3441 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
13088 3441 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
13088 3441 0,0296 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
13088 3441 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
10416 3444 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
10416 3444 0,0154 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
10416 3444 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12707 3445 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12707 3445 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12707 3445 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12707 3445 0,0108 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12707 3445 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12707 3445 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12707 3445 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12707 3445 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОСИТЕЈЕВА 9740 3453 0,0569

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОСИТЕЈЕВА 9740 3453 0,3240

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОСИТЕЈЕВА 9740 3453 0,0343

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОСИТЕЈЕВА 9740 3453 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОСИТЕЈЕВА 9740 3453 0,0210

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОСИТЕЈЕВА 9740 3453 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОСИТЕЈЕВА 9740 3453 0,0849

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12211 3467 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12211 3467 0,0168

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12211 3467 0,0676 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12211 3467 0,0683

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДАНИЛА КИША 9743 3474 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДАНИЛА КИША 9743 3474 0,0550

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДАНИЛА КИША 9743 3474 0,0324 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДАНИЛА КИША 9743 3474 0,0215

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДАНИЛА КИША 9743 3474 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДАНИЛА КИША 9743 3474 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 9744 3481 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ГЛАВНА 9744 3481 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 9744 3481 0,0538

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 9744 3481 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 9744 3481 0,0111 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
11565 3496 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
11565 3496 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
11565 3496 0,0597 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
11565 3496 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
11565 3496 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
11565 3496 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
11565 3496 0,0589

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
11565 3496 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
10879 3507 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
10879 3507 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
10879 3507 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
10879 3507 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
10879 3507 0,0068 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
10879 3507 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
10879 3507 0,0221

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
13469 3555/1 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
13469 3555/1 0,0380 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
13469 3555/1 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
13469 3555/1 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
13469 3555/1 0,0250

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12650 3566 0,0173 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12650 3566 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12650 3566 0,0185

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12650 3566 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12503 3567 0,0124 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12503 3567 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12503 3567 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12503 3567 0,0266

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12871 3568 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12871 3568 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12871 3568 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12871 3568 0,0062 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12871 3568 0,0302

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12871 3568 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10183 3569 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10183 3569 0,0210

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10183 3569 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
10183 3569 0,0140 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12189 3590 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12189 3590 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12189 3590 0,0217

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12189 3590 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12189 3590 0,0522 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12189 3590 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12189 3590 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЦАРНОЈЕВИЦ

ЕВА
12189 3590 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12249 3613 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12249 3613 0,0020

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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12249 3613 0,0144

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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12249 3613 0,0218 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12249 3613 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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12249 3613 0,0168

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

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
12249 3613 0,0452

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

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6487 3626 0,0161 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6487 3626 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6487 3626 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6487 3626 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СИНÐЕЛИЦЕВ

А
6487 3626 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
10045 3643 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
10045 3643 0,0199

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
10045 3643 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ
10045 3643 0,0256 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12832 3651/1 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12832 3651/1 0,0166

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12832 3651/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12832 3651/1 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12832 3651/1 0,0307 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12957 3662 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12957 3662 0,0466 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ПОПОВИЦА
12957 3662 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10876 3674 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10876 3674 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10876 3674 0,0382 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10876 3674 0,0190

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10876 3674 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10876 3674 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12867 3718 0,0160

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12867 3718 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12867 3718 0,0437 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12867 3718 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12867 3718 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПЕЦЕ ФЕРЕНЦ 13490 3755 0,0165

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПЕЦЕ ФЕРЕНЦ 13490 3755 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПЕЦЕ ФЕРЕНЦ 13490 3755 0,0227 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6609 3826 0,1100 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6609 3826 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6609 3826 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6609 3826 0,0276

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6609 3826 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6609 3826 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6461 3833/3 0,2774 ливада 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

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 9239 3836/1 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 9239 3836/1 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 9239 3836/1 0,0825 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 9239 3836/1 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 9239 3836/1 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 9239 3836/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6461 3836/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6461 3836/2 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6461 3836/2 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6461 3836/2 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6461 3836/2 0,0658 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6461 3836/2 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6461 3836/2 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6314 3842 0,0002

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6314 3842 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6314 3842 0,0366 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6314 3842 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6314 3842 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6314 3842 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6014 3843 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6014 3843 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6014 3843 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6014 3843 0,0108 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6014 3843 0,0176

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6014 3843 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13574 3850 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13574 3850 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13574 3850 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13574 3850 0,0065 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13574 3850 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6080 3852 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6080 3852 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6080 3852 0,0041 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6080 3852 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6080 3852 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6080 3852 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
4841 386 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
4841 386 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
4841 386 0,0126 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13626 3865 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13626 3865 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13626 3865 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13626 3865 0,0096 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6084 3869 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6084 3869 0,0068 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6084 3869 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6084 3869 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6084 3869 0,0001

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6084 3869 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10802 387 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10802 387 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10802 387 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10802 387 0,0081 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5680 3870 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5680 3870 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5680 3870 0,0016 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5680 3870 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5680 3870 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13624 3871 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13624 3871 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13624 3871 0,0091 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13624 3871 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13589 3875 0,0034 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13589 3875 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13589 3875 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13589 3875 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13589 3875 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13610 3877 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13610 3877 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13610 3877 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13610 3877 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13610 3877 0,0088 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9795 389 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9795 389 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9795 389 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9795 389 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9795 389 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9795 389 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6278 3899 0,0378 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

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9419 390 0,0398

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9419 390 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9419 390 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9419 390 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9419 390 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9419 390 0,0062 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9419 390 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10527 391 0,0068 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10527 391 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10527 391 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10527 391 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10527 391 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5460 3922 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5460 3922 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5460 3922 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5460 3922 0,0156

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5460 3922 0,0270 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5460 3922 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5460 3922 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5460 3922 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5446 3924 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5446 3924 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5446 3924 0,0184 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5446 3924 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5446 3924 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6168 3925 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6168 3925 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6168 3925 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6168 3925 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6168 3925 0,0105 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6168 3925 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5581 3926 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5581 3926 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5581 3926 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5581 3926 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5581 3926 0,0079 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5581 3926 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5581 3926 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5581 3926 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9254 3928 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9254 3928 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9254 3928 0,0195 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9254 3928 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6697 3929 0,0046 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6697 3929 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6697 3929 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6697 3929 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6697 3929 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6697 3929 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6697 3929 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13684 3931 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13684 3931 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13684 3931 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13684 3931 0,0158 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5389 3932 0,0275 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5389 3932 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
4841 3936/1 0,0031 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
4841 3936/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
4841 3936/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13600 3937/1 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13600 3937/1 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13600 3937/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13600 3937/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13600 3937/1 0,0070 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13600 3937/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6115 3938/1 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6115 3938/1 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6115 3938/1 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6115 3938/1 0,0575 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6115 3938/1 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6115 3938/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6115 3938/1 0,0350

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
13569 3946 0,0203 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
13569 3946 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
13569 3946 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9506 395 0,0083 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9506 395 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9506 395 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9506 395 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5477 3950 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5477 3950 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5477 3950 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5477 3950 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5477 3950 0,0151 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13967 3953 0,0189

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13967 3953 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13967 3953 0,0555 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13967 3953 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13967 3953 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5513 3956 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5513 3956 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5513 3956 0,0102 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5513 3956 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5513 3956 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5513 3956 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6113 3958 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6113 3958 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6113 3958 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6113 3958 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6113 3958 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6113 3958 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6113 3958 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6113 3958 0,0762 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6710 3959 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6710 3959 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6710 3959 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6710 3959 0,0094 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11953 396 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11953 396 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11953 396 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11953 396 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11953 396 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
11953 396 0,0033 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6067 3960 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6067 3960 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6067 3960 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6067 3960 0,0151 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6067 3960 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6067 3960 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6067 3960 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6067 3960 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6067 3960 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6067 3960 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5619 3961/2 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5619 3961/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5619 3961/2 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5619 3961/2 0,0052 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5619 3961/2 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5494 3962 0,0188 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5494 3962 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5494 3962 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5494 3962 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9273 3963 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9273 3963 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9273 3963 0,0062 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9273 3963 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9273 3963 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9273 3963 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9273 3963 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9273 3963 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9273 3963 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9273 3963 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6075 3966 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6075 3966 0,0228 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6075 3966 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6075 3966 0,0164

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6075 3966 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12792 397 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12792 397 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12792 397 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12792 397 0,0292 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
12792 397 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5744 3975 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5744 3975 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5744 3975 0,0074 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5744 3975 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5744 3975 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5973 3976 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5973 3976 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5973 3976 0,0026 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5973 3976 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5973 3976 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5775 3980 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5775 3980 0,0006 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5775 3980 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5775 3980 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5775 3980 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5775 3980 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5768 3981 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5768 3981 0,0006 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5768 3981 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5768 3981 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5768 3981 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5768 3981 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5792 3997 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5792 3997 0,0053 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5792 3997 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5792 3997 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5792 3997 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5792 3997 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9830 40 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9830 40 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9830 40 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9830 40 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9830 40 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9830 40 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9830 40 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9830 40 0,0210 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5742 4014 0,0009 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5742 4014 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5742 4014 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5742 4014 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5762 4015 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5762 4015 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5762 4015 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5762 4015 0,0010 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13654 4021 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13654 4021 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13654 4021 0,0070 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13654 4021 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13588 4022 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13588 4022 0,0045 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13588 4022 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 13588 4022 0,0189

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
13646 4025 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
13646 4025 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
13646 4025 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
13646 4025 0,0025 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
13646 4025 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5441 4029 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5441 4029 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5441 4029 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5441 4029 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5441 4029 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5441 4029 0,0022 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9682 403 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9682 403 0,0006 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9682 403 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9682 403 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9682 403 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5966 4035 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5966 4035 0,0011 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5966 4035 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5966 4035 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10042 404 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10042 404 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10042 404 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10042 404 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10042 404 0,0004 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,1434 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТОПОЛСКИ 

ПУТ
6353 4040/1 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 5573 4047 0,0012 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 5573 4047 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 5573 4047 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13543 405 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13543 405 0,0106 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13543 405 0,0001

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13543 405 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5840 4050/14 0,0532 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



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13699 4055/1 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13699 4055/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13699 4055/1 0,0108 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13699 4055/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13699 4055/1 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13699 4055/1 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13625 4056/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13625 4056/1 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13625 4056/1 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13625 4056/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13625 4056/1 0,0074 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5844 4056/2 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5844 4056/2 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5844 4056/2 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5844 4056/2 0,0477 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5844 4056/2 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6238 4057/1 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6238 4057/1 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6238 4057/1 0,0134 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6238 4057/1 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6238 4057/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13615 4058/1 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13615 4058/1 0,0162 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13615 4058/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10811 406 0,0062 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10811 406 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10811 406 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
10811 406 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5930 4061/1 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5930 4061/1 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5930 4061/1 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5930 4061/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5930 4061/1 0,0051 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5930 4061/1 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5930 4061/1 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13696 4064/1 0,0085 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13696 4064/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13696 4064/1 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13696 4064/1 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13696 4064/1 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13554 4065/1 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13554 4065/1 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13554 4065/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13554 4065/1 0,0056 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13554 4065/1 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13554 4065/1 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
6210 4065/2 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
6210 4065/2 0,0022 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
6210 4065/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6010 4066/1 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6010 4066/1 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6010 4066/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6010 4066/1 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6010 4066/1 0,0015 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6010 4066/1 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6010 4066/1 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6110 4067/1 0,0055 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6110 4067/1 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6110 4067/1 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6110 4067/1 0,0119

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6110 4067/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5393 4068/1 0,0364

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5393 4068/1 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5393 4068/1 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5393 4068/1 0,0153 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5393 4068/1 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5796 4069/2 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5796 4069/2 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5796 4069/2 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5796 4069/2 0,0505 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6024 4070/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6024 4070/1 0,0094 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6024 4070/1 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6024 4070/1 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6024 4070/1 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6024 4070/1 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6138 4073 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6138 4073 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6138 4073 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6138 4073 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6138 4073 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6138 4073 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6138 4073 0,0024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6138 4073 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6138 4073 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5437 4078 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5437 4078 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5437 4078 0,0164 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5437 4078 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5437 4078 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6055 4079 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6055 4079 0,0091 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6055 4079 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6055 4079 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6055 4079 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6055 4079 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6055 4079 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6152 4081 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6152 4081 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6152 4081 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6152 4081 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6152 4081 0,0112 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6152 4081 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6152 4081 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6111 4083 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6111 4083 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6111 4083 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6111 4083 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6111 4083 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6111 4083 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6111 4083 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13675 4085 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13675 4085 0,0129 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13675 4085 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13675 4085 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13675 4085 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13555 4086 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13555 4086 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13555 4086 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13555 4086 0,0142 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13555 4086 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13555 4086 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9275 4087 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9275 4087 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9275 4087 0,0137 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9275 4087 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9275 4087 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9275 4087 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9275 4087 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6147 4088 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6147 4088 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6147 4088 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6147 4088 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6147 4088 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6147 4088 0,0094 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6147 4088 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6147 4088 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6700 4091 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6700 4091 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6700 4091 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6700 4091 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6700 4091 0,0184 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6702 4093 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6702 4093 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6702 4093 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6702 4093 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6702 4093 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6702 4093 0,0085 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6702 4093 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9246 4094 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9246 4094 0,0112 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9246 4094 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9246 4094 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6685 4095 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6685 4095 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6685 4095 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6685 4095 0,0138

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6685 4095 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9262 4096 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9262 4096 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9262 4096 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9262 4096 0,0176 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9262 4096 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9864 410 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9864 410 0,0055 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9864 410 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
9864 410 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 6181 4126 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 6181 4126 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 6181 4126 0,0002 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13538 414 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13538 414 0,0047 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13538 414 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13538 414 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5603 4149 0,0056 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5603 4149 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5603 4149 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5603 4149 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5603 4149 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5603 4149 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6691 4150 0,0024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6691 4150 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6691 4150 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6691 4150 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5417 4151 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5417 4151 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5417 4151 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5417 4151 0,0002 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5417 4151 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5417 4151 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5485 4154 0,0076 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5485 4154 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5485 4154 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5485 4154 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5361 4156 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5361 4156 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5361 4156 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5361 4156 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5361 4156 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5361 4156 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13608 4158 0,0027 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13608 4158 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13608 4158 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13608 4158 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13608 4158 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13608 4158 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13608 4158 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6097 4159 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6097 4159 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6097 4159 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6097 4159 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6097 4159 0,0023 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6097 4159 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13156 416 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13156 416 0,0188 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13156 416 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛА 

АЛЕКСИЦА
13156 416 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6494 4165 0,0024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6494 4165 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6494 4165 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6494 4165 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6494 4165 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9220 4166 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9220 4166 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9220 4166 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9220 4166 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9220 4166 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9220 4166 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13686 4167 0,0050 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13686 4167 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13686 4167 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13686 4167 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13568 4169 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13568 4169 0,0510

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13568 4169 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13568 4169 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13568 4169 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6034 4172 0,0141

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6034 4172 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6034 4172 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6034 4172 0,0049 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6034 4172 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6034 4172 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5478 4173 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5478 4173 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5478 4173 0,0092 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5478 4173 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5478 4173 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6127 4176 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6127 4176 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6127 4176 0,0153

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6127 4176 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6127 4176 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6127 4176 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6127 4176 0,0353 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6127 4176 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9218 4177 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9218 4177 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9218 4177 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9218 4177 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9218 4177 0,0433 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9218 4177 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5368 4178 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5368 4178 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5368 4178 0,0170

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5368 4178 0,0492 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9214 4180 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9214 4180 0,0753 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9214 4180 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9214 4180 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9214 4180 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9214 4180 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5994 4181 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5994 4181 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5994 4181 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5994 4181 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5994 4181 0,0786 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5912 4182 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5912 4182 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5912 4182 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5912 4182 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5912 4182 0,0888 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6032 4183 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6032 4183 0,0737 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6032 4183 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6032 4183 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6032 4183 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6032 4183 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9255 4185 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9255 4185 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9255 4185 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9255 4185 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9255 4185 0,0759 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9255 4185 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9255 4185 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6195 4186 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6195 4186 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6195 4186 0,0799 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6195 4186 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6195 4186 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5962 4188 0,0663 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5962 4188 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5962 4188 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5962 4188 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5962 4188 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9247 4190 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9247 4190 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9247 4190 0,0726 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9247 4190 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9247 4190 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9247 4190 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9247 4190 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9247 4190 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9247 4190 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6002 4196 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6002 4196 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6002 4196 0,0132 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6002 4196 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6002 4196 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13636 4198 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13636 4198 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13636 4198 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13636 4198 0,0113 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13636 4198 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13614 4199 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13614 4199 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13614 4199 0,0066 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13614 4199 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13614 4199 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13614 4199 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6244 4202 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6244 4202 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6244 4202 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6244 4202 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6244 4202 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6244 4202 0,0945 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14099 4203/2 0,1427 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5402 4204 0,0589

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5402 4204 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5402 4204 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5402 4204 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5402 4204 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5609 4205 0,0507

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5609 4205 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5609 4205 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5609 4205 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5609 4205 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5609 4205 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5609 4205 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5442 4206 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5442 4206 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5442 4206 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5442 4206 0,0818

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5442 4206 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5703 4207 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5703 4207 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5703 4207 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5703 4207 0,0238

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5703 4207 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5703 4207 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5703 4207 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5703 4207 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5359 4208 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5359 4208 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5359 4208 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5359 4208 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5359 4208 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5359 4208 0,0724

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5403 4209 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5403 4209 0,0178

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5403 4209 0,0314 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5403 4209 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5403 4209 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6246 4210 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6246 4210 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6246 4210 0,2484 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6246 4210 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6246 4210 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6246 4210 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6246 4210 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6246 4210 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6246 4210 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14095 4211 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6114 4213/1 0,0206

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6114 4213/1 0,0501 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6114 4213/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5994 4213/2 0,0297 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5994 4214 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5994 4214 0,0490 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5994 4214 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6751 4216 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6751 4216 0,1601 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6751 4216 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6751 4216 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6751 4216 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6751 4216 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6751 4216 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6734 4220 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6734 4220 0,0249 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6734 4220 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6734 4220 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6658 4222/1 3,9927 ливада 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

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 14614 4222/2 0,0740

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 14614 4222/2 0,0559

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 14614 4222/2 0,3792 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 14614 4222/2 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 14614 4222/2 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 14614 4222/2 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 14614 4222/2 0,3814
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6087 4232/1 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6087 4232/1 0,1077 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6087 4232/1 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6087 4232/1 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6087 4232/1 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6087 4232/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5666 4232/5 0,0552 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

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13651 4235 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13651 4235 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13651 4235 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13651 4235 0,0072 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13651 4235 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5583 4238 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5583 4238 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5583 4238 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5583 4238 0,0091 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5668 4239 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5668 4239 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5668 4239 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5668 4239 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5668 4239 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5668 4239 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5668 4239 0,0022 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5668 4239 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
5668 4239 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6013 4244 0,0065 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6013 4244 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6013 4244 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6013 4244 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6013 4244 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6013 4244 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
6013 4244 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13665 4247 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13665 4247 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13665 4247 0,0002 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13665 4247 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13665 4247 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13701 4249 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13701 4249 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13701 4249 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13701 4249 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13701 4249 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13701 4249 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОВЕ 

ФРИÐЕША
13701 4249 0,0388 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
13679 4264 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
13679 4264 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
13679 4264 0,0019 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
6256 4265 0,0104 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
6256 4265 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
13674 4266 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
13674 4266 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
13674 4266 0,0142 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
6012 4267 0,0200 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
6012 4267 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
13644 4268 0,0445

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
13644 4268 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
13644 4268 0,0270 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5347 4272 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5347 4272 0,0139 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5347 4272 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5654 4279 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5654 4279 0,0243 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
5396 4281 0,0440

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

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5650 4283 0,0110 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5650 4283 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5650 4283 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5650 4283 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5650 4283 0,0507 вододерина

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5396 4284 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5396 4284 0,0159 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5396 4284 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5396 4284 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5396 4286 0,0579 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5396 4286 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5396 4286 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5649 4287 0,0036 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
5649 4287 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАРКА 

ГАРИЦА
13560 4289 0,0104 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

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 5982 4293/1 0,0408 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 5982 4293/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 5982 4293/1 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 5982 4293/1 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 5982 4293/1 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 5982 4293/1 0,0131

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6577 4295 0,0002
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

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6577 4295 0,0006
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

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6577 4295 0,1157 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

Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6577 4295 0,0005
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

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12894 4305 0,0372 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12894 4305 0,0142

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12894 4305 0,0358

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11483 4316 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11483 4316 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11483 4316 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11483 4316 0,0206

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11483 4316 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11483 4316 0,0386 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12432 4317 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12432 4317 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12432 4317 0,0216 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12432 4317 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12432 4317 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12432 4317 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12192 4318 0,0404 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12192 4318 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
10946 4327 0,0060 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
10946 4327 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
10946 4327 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
10946 4327 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11189 4330 0,0137 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11189 4330 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11189 4330 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11189 4330 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11189 4331 0,0203 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11189 4331 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАКСИМА 

ГОРКОГ
9748 4332 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАКСИМА 

ГОРКОГ
9748 4332 0,0418 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПЕЦЕ ФЕРЕНЦ 10827 4355 0,0100 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПЕЦЕ ФЕРЕНЦ 10827 4355 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПЕЦЕ ФЕРЕНЦ 10827 4355 0,0151

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗЕЛЕНА 10691 4360 0,0214 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 10691 4360 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 10691 4360 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 10691 4360 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 13264 4366 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 13264 4366 0,0028 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 13264 4366 0,0199

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 13264 4366 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 13264 4366 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 13264 4366 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 13264 4366 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 13264 4366 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12251 4373 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12251 4373 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12251 4373 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12251 4373 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12251 4373 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12251 4373 0,0051 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12251 4373 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12886 4417 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12886 4417 0,0027 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12886 4417 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12886 4417 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12886 4417 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12848 4435 0,0119

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12848 4435 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12848 4435 0,0316 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12848 4435 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12848 4435 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12848 4435 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12299 4446 0,0048 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12299 4446 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12299 4446 0,0151

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12299 4446 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12299 4446 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
10083 4448 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
10083 4448 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
10083 4448 0,0173 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
10083 4448 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
10083 4448 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12133 4459 0,0231 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12133 4459 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12133 4459 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12133 4459 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12133 4459 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11303 4460 0,0747 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11303 4460 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11303 4460 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11303 4460 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 13326 4462 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 13326 4462 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 13326 4462 0,0167 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 13326 4462 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 13326 4462 0,0159

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12396 4483 0,0304 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12396 4483 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12396 4483 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12396 4483 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12396 4483 0,0215

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12624 4486 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12624 4486 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12624 4486 0,0137 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12624 4486 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12624 4486 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12676 4488 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12676 4488 0,0360 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12676 4488 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12676 4488 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12676 4488 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12676 4488 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12676 4488 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12949 4492 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12949 4492 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12949 4492 0,0392 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12949 4492 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12949 4492 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12949 4492 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12949 4492 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12949 4492 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12878 4543 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12878 4543 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12878 4543 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12878 4543 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12878 4543 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12878 4543 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12878 4543 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12878 4543 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12878 4543 0,0326 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12719 4544 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12719 4544 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12719 4544 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12719 4544 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12719 4544 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12719 4544 0,0319 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12719 4544 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11941 4546 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11941 4546 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11941 4546 0,0336 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11941 4546 0,0177

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11941 4546 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12579 4555 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12579 4555 0,0214

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12579 4555 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12579 4555 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12579 4555 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12579 4555 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0273

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0227 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0334

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
9737 4574 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
9737 4574 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
9737 4574 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
9737 4574 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗОЛТАНА 

ЦУКЕ
9737 4574 0,0215 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НЕЗНАНОГ 

ЈУНАКА
9600 458 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НЕЗНАНОГ 

ЈУНАКА
9600 458 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НЕЗНАНОГ 

ЈУНАКА
9600 458 0,0025 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НЕЗНАНОГ 

ЈУНАКА
9600 458 0,0502

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13090 4594 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13090 4594 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13090 4594 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13090 4594 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13090 4594 0,0197

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13090 4594 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13090 4594 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13090 4594 0,0176 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13090 4594 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 10000 4595 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗЕЛЕНА 10000 4595 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 10000 4595 0,0084 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 10000 4595 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 10000 4595 0,0174

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 10000 4595 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 11936 4598 0,0445

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 11936 4598 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 11936 4598 0,0553 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 11936 4598 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11426 4624 0,0040 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11426 4624 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11426 4624 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11426 4624 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11426 4624 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
11426 4624 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10087 4629 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10087 4629 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10087 4629 0,0316

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10087 4629 0,0972 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10087 4629 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12414 4630 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12414 4630 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12414 4630 0,0236

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12414 4630 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12414 4630 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12414 4630 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12414 4630 0,0132 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12365 4650 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12365 4650 0,0194

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12365 4650 0,0414 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12365 4650 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12365 4650 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12365 4650 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12365 4650 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12343 4653 0,0176

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12343 4653 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12343 4653 0,0526 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12343 4653 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12985 4673 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12985 4673 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12985 4673 0,0005 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12965 4679 0,0642 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12965 4679 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
10166 4701 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
10166 4701 0,0447 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
10166 4701 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
10166 4701 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12592 4702 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12592 4702 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12592 4702 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12592 4702 0,0456 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12592 4702 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12592 4702 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11746 4704/1 0,0341 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11746 4704/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11746 4704/1 0,0195

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11746 4704/1 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11746 4704/2 0,0330 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11746 4704/2 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11746 4704/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11656 4706 0,0446 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11656 4706 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11656 4706 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11656 4706 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11656 4706 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12391 4711 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12391 4711 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12391 4711 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12391 4711 0,0961 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12391 4711 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
10243 4713 0,0187 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
10243 4713 0,0135

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
10243 4713 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
10243 4713 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
10243 4713 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
10243 4713 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6044 4721 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6044 4721 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6044 4721 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6044 4721 0,0329 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6044 4721 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6044 4721 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6044 4721 0,0149

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12290 4731 0,0204

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12290 4731 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12290 4731 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12290 4731 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12290 4731 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12290 4731 0,0269 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12290 4731 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12640 4733 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12640 4733 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12640 4733 0,0236

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12640 4733 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12640 4733 0,0250 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12640 4733 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12640 4733 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12285 4735 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12285 4735 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12285 4735 0,0154

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12285 4735 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12285 4735 0,0402 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12285 4735 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
11111 4736 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
11111 4736 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
11111 4736 0,0423 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
11111 4736 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
11111 4736 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
11111 4736 0,0022 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
11111 4736 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
11111 4736 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12405 4750 0,0036 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12405 4750 0,0141

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12405 4750 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12405 4750 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12405 4750 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
13515 4752 0,0215

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
13515 4752 0,0047 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
13515 4752 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
13515 4752 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10878 4755 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10878 4755 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10878 4755 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10878 4755 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10878 4755 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10878 4755 0,0061 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11019 4758 0,0198

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11019 4758 0,0116 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11019 4758 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11019 4758 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11019 4758 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11019 4758 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12097 4763 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12097 4763 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12097 4763 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12097 4763 0,0434 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12704 4764 0,0147

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12704 4764 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12704 4764 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12704 4764 0,1527 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12704 4764 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12704 4764 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12393 4771 0,0840 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12393 4771 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12393 4771 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12393 4771 0,0162

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12393 4771 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12393 4771 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12206 4775 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12206 4775 0,0549 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12206 4775 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12206 4775 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12206 4775 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12206 4775 0,0153

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
8236 4777/2 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
8236 4777/2 0,0036 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
8236 4777/2 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
8236 4777/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
8236 4777/2 0,0633 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12701 4779 0,0293

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12701 4779 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12701 4779 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12701 4779 0,0186 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12701 4779 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
12701 4779 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12782 4781 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12782 4781 0,0033 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 10231 4787/1 0,0133

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НОВОСАДСКА 10231 4787/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 10231 4787/1 0,0269 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 10231 4787/1 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12703 4788/1 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12703 4788/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12703 4788/1 0,0275

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12703 4788/1 0,0496 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11370 4797 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11370 4797 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11370 4797 0,0975 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11370 4797 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12562 4798 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12562 4798 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12562 4798 0,0143

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12562 4798 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12562 4798 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12562 4798 0,0770 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12145 4799 0,0971 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12145 4799 0,0185

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12145 4799 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12145 4799 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10112 480 0,0024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10112 480 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10112 480 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10112 480 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10112 480 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10112 480 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10112 480 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12911 4803 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12911 4803 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12911 4803 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12911 4803 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12911 4803 0,0861 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12911 4803 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12533 4804 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12533 4804 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12533 4804 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12533 4804 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12533 4804 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12533 4804 0,0314 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12533 4804 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12175 4805 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12175 4805 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12175 4805 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12175 4805 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12175 4805 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12175 4805 0,0447 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12175 4805 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
12175 4805 0,0199

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11240 4806 0,0432 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11240 4806 0,0133

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11240 4806 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11240 4806 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
11240 4806 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
6757 4812 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
6757 4812 0,0963 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
6757 4812 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13382 4838 0,0254

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13382 4838 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13382 4838 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗЕЛЕНА 13382 4838 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13382 4838 0,0142 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13382 4838 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 13382 4838 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 12009 4839 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 12009 4839 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 12009 4839 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 12009 4839 0,0088 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 12009 4839 0,0286

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 12009 4839 0,0468 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 12009 4839 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 12009 4839 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11049 486 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11049 486 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11049 486 0,0130 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11049 486 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11049 486 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11449 487 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11449 487 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11449 487 0,0274 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10898 490 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10898 490 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10898 490 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10898 490 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
10898 490 0,0302 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12122 4917/1 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12122 4917/1 0,0426

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ГЛАВНА 12122 4917/1 0,0375 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 8729 4982 0,0551

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 8729 4982 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 8729 4982 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 8729 4982 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗЕЛЕНА 8729 4982 0,2238 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12106 499 0,0320 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12106 499 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12106 499 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12106 499 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13201 500 0,0314 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13201 500 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13201 500 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13201 500 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10405 501 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10405 501 0,0107 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10405 501 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10405 501 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10405 501 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10405 501 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8811 5014 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НОВОСАДСКА 8811 5014 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8811 5014 0,0205

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8811 5014 0,0258 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8797 5016/3 0,0059 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8797 5016/3 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6665 5020 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6665 5020 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6665 5020 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6665 5020 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6665 5020 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6665 5020 0,0088 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6665 5020 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6665 5020 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
7055 5023 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
7055 5023 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
7055 5023 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
7055 5023 0,0191

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
7055 5023 0,0089 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
7055 5023 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8608 5039 0,0761 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8608 5039 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8608 5039 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8608 5039 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8608 5039 0,0285

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8621 5041 0,0227 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8621 5041 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8621 5041 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8621 5041 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8621 5041 0,0232

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8621 5041 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8621 5041 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8621 5041 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
1280 5043 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
1280 5043 0,0184

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
1280 5043 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
1280 5043 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10138 506 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10138 506 0,0144 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10138 506 0,0138

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10138 506 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10138 506 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8394 5071 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8394 5071 0,0567 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8394 5071 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8394 5071 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8394 5071 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8394 5071 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8394 5071 0,0099 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8394 5071 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12590 508 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12590 508 0,0204 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12590 508 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12590 508 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12590 508 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12590 508 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8497 5081 0,0198 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8497 5081 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8497 5081 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8497 5081 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8497 5081 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9610 509 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9610 509 0,0134 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9610 509 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9610 509 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9610 509 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9610 509 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9610 509 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9610 509 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
6869 5092 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
6869 5092 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
6869 5092 0,0038 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
6869 5092 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
6869 5092 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10555 510 0,0300 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10555 510 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10555 510 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10555 510 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7483 5112 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7483 5112 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7483 5112 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7483 5112 0,0599 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7483 5112 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7483 5112 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7483 5112 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7275 5113 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7275 5113 0,0142

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7275 5113 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7275 5113 0,0267 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
13868 5114 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
13868 5114 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
13868 5114 0,0081 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
13868 5114 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
13868 5114 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8638 5130 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8638 5130 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8638 5130 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8638 5130 0,0124 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8582 5134/1 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8582 5134/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8582 5134/1 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8582 5134/1 0,0538 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8582 5134/1 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8545 5139 0,0184

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8545 5139 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8545 5139 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8545 5139 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8545 5139 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8545 5139 0,0250 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8356 5142 0,0708 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8356 5142 0,0208

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8356 5142 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8356 5142 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8356 5142 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7090 5147 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7090 5147 0,0162 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7090 5147 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7090 5147 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8991 5156 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8991 5156 0,0426 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8991 5156 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7938 5158 0,0438
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7938 5158 0,0730 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7938 5158 0,0254

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7938 5158 0,0186

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10152 516 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10152 516 0,0265 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10152 516 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10152 516 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10152 516 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7150 5169 0,0372 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7150 5169 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7150 5169 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7150 5169 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7150 5169 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
7150 5169 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8956 5170 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8956 5170 0,0352 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8956 5170 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8956 5170 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8603 5172 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8603 5172 0,0915 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8603 5172 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8603 5172 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8603 5172 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8603 5172 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8603 5172 0,0129

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МИЛЕТИЦА
8603 5172 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6993 5176 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6993 5176 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6993 5176 0,0072 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6993 5176 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6993 5176 0,0228

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12265 518 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12265 518 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12265 518 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12265 518 0,0254 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12265 518 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9355 519 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9355 519 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9355 519 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9355 519 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9355 519 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9355 519 0,0208 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9355 519 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9355 519 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9355 519 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8453 5213/2 0,0040 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

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8453 5213/2 0,0092 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



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7842 5213/3 0,0041 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

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7842 5213/3 0,0109 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

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7753 5220/1 0,0133

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7753 5220/1 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7753 5220/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8741 5227 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8741 5227 0,0159 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8741 5227 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8741 5227 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8741 5227 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7754 5228 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7754 5228 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7754 5228 0,0186 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7754 5228 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РАДИВОЈА 

СИМИЦА
8625 5234 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РАДИВОЈА 

СИМИЦА
8625 5234 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РАДИВОЈА 

СИМИЦА
8625 5234 0,0074 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РАДИВОЈА 

СИМИЦА
8625 5234 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7158 5245/2 0,0083 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7158 5245/2 0,0238

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7158 5245/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12572 525 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12572 525 0,0205 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12572 525 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12572 525 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12572 525 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7618 5250 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7618 5250 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7618 5250 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7618 5250 0,0114 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7618 5250 0,0210

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7618 5250 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7618 5250 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РАДИВОЈА 

СИМИЦА
7618 5251 0,0548 ливада 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

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
7675 5259 0,0055 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
7675 5259 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
7675 5259 0,0218

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12182 526 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12182 526 0,0216 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12182 526 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12182 526 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12182 526 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12182 526 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
7133 5260 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
7133 5260 0,0067 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
7133 5260 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
7133 5260 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8267 5263/1 0,0120 њива 1 Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8267 5263/1 0,0180

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8267 5263/1 0,0498

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
7019 5267 0,0131 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
7019 5267 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
7019 5267 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8622 5268 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8622 5268 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8622 5268 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8622 5268 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8622 5268 0,0028 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
9174 5272/1 0,0355 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

Бечеј ЛОВАЦКА 9202 5285 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЛОВАЦКА 9202 5285 0,0313

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 9202 5285 0,1087 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 9202 5285 0,0219

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7254 5295 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7254 5295 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7254 5295 0,0066 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8555 5297 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8555 5297 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8555 5297 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8555 5297 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7693 5298 0,0004 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7693 5298 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЛОВАЦКА 7693 5298 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7693 5298 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
6824 5305 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
6824 5305 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
6824 5305 0,0130 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
6824 5305 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 8627 5306 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 8627 5306 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 8627 5306 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 8627 5306 0,0131

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 8627 5306 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
6824 5308 0,0142

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
6824 5308 0,0012 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
6824 5308 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
6824 5308 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8109 5327 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8109 5327 0,0047 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8109 5327 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗДРАВКА 

ГЛОЖАНСКОГ
8109 5327 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7219 5329 0,0122 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7219 5329 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7219 5329 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7219 5329 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7219 5329 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9174 5331 0,0094 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

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7479 5332 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7479 5332 0,0592 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7479 5332 0,0222

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
14481 5333/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
14481 5333/1 0,0067 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
14481 5333/1 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9330 534/2 0,0232 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9330 534/2 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9330 534/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9330 534/2 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОКАЊИ 

ДЕЖЕ
9330 534/2 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЛОВАЦКА 14799 5342/1 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 14799 5342/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 14799 5342/1 0,0314 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 6551 5342/3 0,0090 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

Бечеј ЛОВАЦКА 7186 5344 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7186 5344 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7186 5344 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7186 5344 0,0398 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЛОВАЦКА 7186 5345 0,0825 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

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 9202 5349 0,5359 пашњак 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

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 9202 5349 0,0193

земљиште под 

зградом-

објектом

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

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 9202 5349 0,3091
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



Бечеј ЈУГ БОГДАНА 9202 5349 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

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

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 9202 5349 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

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

Бечеј ЈУГ БОГДАНА 9202 5349 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

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

Бечеј ИЗЛЕТИШТЕ 9174 5351 2,8119 пашњак 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

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10397 538 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10397 538 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10397 538 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10397 538 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10397 538 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10397 538 0,0296 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12791 539 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12791 539 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12791 539 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12791 539 0,0252 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12776 541 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12776 541 0,0283 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12776 541 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
7438 5444 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
7438 5444 0,7143 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
7438 5444 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
7438 5444 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
6852 5445 0,3172 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
6852 5445 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
6852 5445 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
6852 5445 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
7064 5447 0,0831 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

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10847 545 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10847 545 0,0098 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10847 545 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10847 545 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10847 545 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10847 545 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
8168 5452/1 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
8168 5452/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
8168 5452/1 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ЦИПЛИЦА
8168 5452/1 0,0314 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7358 5465 0,0136 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7358 5465 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7358 5465 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7358 5465 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7924 5486/1 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7924 5486/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7924 5486/1 0,0440 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРИГРАДСКА 8207 5486/2 0,0274 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРИГРАДСКА 8207 5486/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРИГРАДСКА 8207 5486/2 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7688 5490 0,0002 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7688 5490 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7688 5490 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7688 5490 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7688 5490 0,0458 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7688 5490 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7688 5490 0,0456 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7909 5491 0,0339 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7909 5491 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7909 5491 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7909 5491 0,0351 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7909 5491 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7909 5491 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7324 5493 0,0410 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7324 5493 0,0469 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7324 5493 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7324 5493 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7324 5493 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8644 5495 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8644 5495 0,0387 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8644 5495 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8644 5495 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8644 5495 0,0141

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8644 5495 0,0296 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8914 5496 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8914 5496 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8914 5496 0,0152 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8914 5496 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8914 5496 0,0330 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8987 5498/2 0,0381 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

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7536 5501 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7536 5501 0,1154 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7536 5501 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7536 5501 0,1336 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7536 5501 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7536 5501 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7944 5502/3 0,0344 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

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7944 5502/3 0,0375 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



Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7631 5503 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7631 5503 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7631 5503 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7631 5503 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7631 5503 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7631 5503 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7631 5503 0,1082 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7480 5512 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7480 5512 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7480 5512 0,0124 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7480 5512 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7183 5515 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 11. НОВЕМБРА 7183 5515 0,0491 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7183 5515 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7183 5515 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 6860 5520 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 6860 5520 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 6860 5520 0,0287 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7540 5522 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7540 5522 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7540 5522 0,0275 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7540 5522 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8353 5523 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8353 5523 0,0238 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 11. НОВЕМБРА 8353 5523 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8972 5524 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8972 5524 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8972 5524 0,0252 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8972 5524 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10042 553 0,0202 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10042 553 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10042 553 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10042 553 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10042 553 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10042 553 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7733 5530 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПРВОГ МАЈА 7733 5530 0,0336 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7733 5530 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7733 5530 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7732 5532 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7732 5532 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7732 5532 0,0292 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7732 5532 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 7299 5540 0,0376 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 7299 5540 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 7299 5540 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 7299 5540 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 7250 5542 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПИОНИРСКА 7250 5542 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 7250 5542 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 7250 5542 0,0259 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7269 5551 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7269 5551 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7269 5551 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7269 5551 0,0294 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8475 5555 0,0113 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8475 5555 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8475 5555 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8475 5555 0,0167

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8475 5555 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7159 5556 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7159 5556 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7159 5556 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7159 5556 0,0268 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11837 557 0,0160

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11837 557 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11837 557 0,0168 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11837 557 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10866 558 0,0229 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10866 558 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10866 558 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10866 558 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10866 558 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 6958 5580 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 6958 5580 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 6958 5580 0,0199 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 6958 5580 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8434 5582 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8434 5582 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8434 5582 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8434 5582 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8434 5582 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8434 5582 0,0196 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7344 5585 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПРВОГ МАЈА 7344 5585 0,0205 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7344 5585 0,0147

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7344 5585 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7467 5588 0,0133

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7467 5588 0,0401 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7467 5588 0,0368
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8511 5589 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8511 5589 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8511 5589 0,0250 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8511 5589 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8511 5589 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11116 559 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11116 559 0,0235 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11116 559 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11116 559 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11116 559 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11116 559 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12440 560 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12440 560 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12440 560 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12440 560 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12440 560 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12440 560 0,0164 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12440 560 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12440 560 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8409 5601 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8409 5601 0,0043 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8409 5601 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8409 5601 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8176 5603/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8176 5603/1 0,0623 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8176 5603/1 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8176 5603/1 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 9030 5606/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 9030 5606/1 0,1204 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 9030 5606/1 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 9030 5606/1 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 9030 5606/1 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7301 5608 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7301 5608 0,0251 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7301 5608 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7301 5608 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7709 5614 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7709 5614 0,0427 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7709 5614 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7709 5614 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7533 5615 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7533 5615 0,0212 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7533 5615 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7533 5615 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
8091 5620 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
8091 5620 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
8091 5620 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
8091 5620 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
8091 5620 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7492 5628 0,0607 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7492 5628 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7492 5628 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7492 5628 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7492 5628 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7640 5629/1 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7640 5629/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7640 5629/1 0,0054 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7640 5629/1 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12159 563 0,0150 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12159 563 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12159 563 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12159 563 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12159 563 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12159 563 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12159 563 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8816 5630 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8816 5630 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8816 5630 0,1172 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8816 5630 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8816 5630 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7295 5631/1 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7295 5631/1 0,0132 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7295 5631/1 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7295 5631/1 0,0759 шума 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7295 5631/1 0,0009 шума 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7295 5631/1 0,0100 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7295 5631/1 0,0368 шума 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7295 5631/1 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7295 5631/1 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7295 5631/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
9060 5631/2 0,0981 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
9060 5631/2 0,0229 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
9060 5631/2 0,0375 шума 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
9060 5631/2 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
9060 5631/2 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
9060 5631/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7633 5633 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7633 5633 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7633 5633 0,0320 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8407 5634 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8407 5634 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8407 5634 0,0096 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8407 5634 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7896 5637 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7896 5637 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7896 5637 0,0248

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7896 5637 0,1004 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8685 5639 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8685 5639 0,0759 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8685 5639 0,0178

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10096 564 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10096 564 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10096 564 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10096 564 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10096 564 0,0233 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7930 5643/1 0,0116 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7930 5643/1 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7930 5643/1 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7930 5643/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7930 5643/1 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
7930 5643/1 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8331 5644 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8331 5644 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8331 5644 0,0827 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8331 5644 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8088 5645/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8088 5645/2 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАТИЈЕ 

ГУПЦА
8088 5645/2 0,1073 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8988 5651 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8988 5651 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8988 5651 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8988 5651 0,0337 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8088 5652 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8088 5652 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8088 5652 0,0466 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8088 5652 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 11. НОВЕМБРА 8088 5652 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 6949 5659 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 6949 5659 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 6949 5659 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 6949 5659 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 6949 5659 0,0406 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
14257 5690 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
14257 5690 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
14257 5690 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
14257 5690 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
14257 5690 0,0416 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7400 5691 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7400 5691 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7400 5691 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7400 5691 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7400 5691 0,0214 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8395 5692 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8395 5692 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8395 5692 0,0862 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8395 5692 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8395 5692 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7280 5694 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7280 5694 0,0036 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7280 5694 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7280 5694 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7280 5694 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 20.ЈАНУАРА 6854 5724 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 20.ЈАНУАРА 6854 5724 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 20.ЈАНУАРА 6854 5724 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 20.ЈАНУАРА 6854 5724 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 20.ЈАНУАРА 6854 5724 0,0704 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 20.ЈАНУАРА 6854 5724 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7735 5735 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7735 5735 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7735 5735 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7735 5735 0,1130 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8737 5736 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8737 5736 0,0142

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8737 5736 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8737 5736 0,0052 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7014 5741 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7014 5741 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7014 5741 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7014 5741 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7014 5741 0,0160 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8820 5756 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8820 5756 0,0238 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8820 5756 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8820 5756 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8820 5756 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7097 5761/1 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7097 5761/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7097 5761/1 0,0109 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7097 5761/1 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
9146 5764/4 0,0004

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
9146 5764/4 0,0328 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7012 5766 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7012 5766 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7012 5766 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7012 5766 0,0322 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7012 5766 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СТЕВАНА 

КОЈИЦА
7012 5766 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7786 5777 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7786 5777 0,0248 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7786 5777 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7786 5777 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13121 578 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13121 578 0,0297 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13121 578 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13121 578 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13121 578 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
13121 578 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7035 5783 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7035 5783 0,0593 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7035 5783 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7035 5783 0,0119

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7035 5783 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10088 579 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10088 579 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10088 579 0,0265 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10088 579 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10088 579 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10088 579 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10088 579 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8650 5798 0,0536 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8650 5798 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8650 5798 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6909 5799 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6909 5799 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6909 5799 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6909 5799 0,0498 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10722 580 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10722 580 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10722 580 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10722 580 0,0181 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10722 580 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7004 5821 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7004 5821 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7004 5821 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7004 5821 0,0211 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11760 583 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11760 583 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11760 583 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11760 583 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11760 583 0,0340 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7487 5836 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7487 5836 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7487 5836 0,0123 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 7487 5836 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
4841 584 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
4841 584 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
4841 584 0,0321 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
4841 584 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
4841 584 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7346 5845 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7346 5845 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7346 5845 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7346 5845 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7346 5845 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7346 5845 0,0324 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПРВОГ МАЈА 7657 5856 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7657 5856 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7657 5856 0,0340
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7657 5856 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7657 5856 0,0272 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 13831 5857 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 13831 5857 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 13831 5857 0,0265 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 13831 5857 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8454 5861 0,0269 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8454 5861 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8454 5861 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЗМАЈ ЈОВИНА 8454 5861 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 8055 5865 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 8055 5865 0,0262 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 8055 5865 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12617 587 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12617 587 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12617 587 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12617 587 0,0208 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12617 587 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12617 587 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12617 587 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8793 5875 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НОВОСАДСКА 8793 5875 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8793 5875 0,0272 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8793 5875 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8792 5876 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8792 5876 0,0142

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8792 5876 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8792 5876 0,0249 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8575 5879 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8575 5879 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8575 5879 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8575 5879 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8575 5879 0,0154 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПРВОГ МАЈА 8575 5879 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8565 5880 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8565 5880 0,0145

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8565 5880 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8565 5880 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8565 5880 0,0266 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8579 5888 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8579 5888 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8579 5888 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8579 5888 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8579 5888 0,0136 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8579 5888 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПРВОГ МАЈА 8579 5888 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8579 5888 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8579 5888 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9047 5891 0,0073 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9047 5891 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9047 5891 0,0186

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9867 591 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9867 591 0,0307 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9867 591 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9867 591 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9867 591 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 7857 5911 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПИОНИРСКА 7857 5911 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 7857 5911 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 7857 5911 0,0264 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6956 5916 0,0171 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6956 5916 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6956 5916 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6956 5916 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6956 5916 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 6956 5916 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8440 5920 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8440 5920 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8440 5920 0,0216 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 11. НОВЕМБРА 8440 5920 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8440 5920 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8440 5920 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8440 5920 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 9205 5927 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 9205 5927 0,0405 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9675 593 0,0244 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9675 593 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9675 593 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9675 593 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
9675 593 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7592 5932 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 11. НОВЕМБРА 7592 5932 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7592 5932 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7592 5932 0,0361 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 7592 5932 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8405 5937 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8405 5937 0,0181 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8405 5937 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8405 5937 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8405 5937 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7603 5943 0,0300 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7603 5943 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7603 5943 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПРВОГ МАЈА 7603 5943 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7603 5943 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7603 5943 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7603 5943 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8510 5945 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8510 5945 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8510 5945 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8510 5945 0,0272 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8510 5945 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8786 5946 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8786 5946 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8786 5946 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПРВОГ МАЈА 8786 5946 0,0185 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8786 5946 0,0174

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7363 5950 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7363 5950 0,0050 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7363 5950 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7363 5950 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 7363 5950 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8584 5953 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8584 5953 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8584 5953 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8584 5953 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8584 5953 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПРВОГ МАЈА 8584 5953 0,0089 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8584 5953 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 8584 5953 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 7641 5960 0,0422 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 7641 5960 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 7641 5960 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 7641 5960 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 7641 5960 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8734 5965 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8734 5965 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8734 5965 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8734 5965 0,0145 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8734 5965 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8734 5965 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7791 5971 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7791 5971 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7791 5971 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7791 5971 0,0297 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7791 5971 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8615 5973 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8615 5973 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8615 5973 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8615 5973 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8615 5973 0,0066 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8615 5973 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8615 5973 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6935 5974 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6935 5974 0,0192 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6935 5974 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6935 5974 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
6935 5974 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7537 5982 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7537 5982 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7537 5982 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7537 5982 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7537 5982 0,0072 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7537 5982 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7537 5982 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8769 5989 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8769 5989 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8769 5989 0,0297 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8769 5989 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8769 5989 0,0478
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8769 5989 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8854 5990 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8854 5990 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8854 5990 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8854 5990 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 11. НОВЕМБРА 8854 5990 0,0332 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8636 5991 0,0238 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8636 5991 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8636 5991 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8636 5991 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8636 5991 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8278 5992 0,0216

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8278 5992 0,0158 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8278 5992 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8278 5992 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9662 600 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9662 600 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9662 600 0,0301 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9662 600 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9662 600 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9662 600 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10592 601 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10592 601 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10592 601 0,0272 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10592 601 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8350 6011/1 0,0110 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8350 6011/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8350 6011/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8350 6011/1 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8350 6011/1 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
7471 6015 0,0122 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
7471 6015 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
7471 6015 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
7471 6015 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8724 6019 0,0155 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8724 6019 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8724 6019 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8724 6019 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8724 6019 0,0139

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9881 602 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9881 602 0,0306 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9881 602 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9881 602 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
9881 602 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8504 6020 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8504 6020 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8504 6020 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8504 6020 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8504 6020 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8504 6020 0,0294 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7296 6025 0,0629 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7296 6025 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7296 6025 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7296 6025 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
7296 6025 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10202 603 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10202 603 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10202 603 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10202 603 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10202 603 0,0302 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7484 6038 0,0234 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7484 6038 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7484 6038 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7194 6040 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7194 6040 0,0106 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7194 6040 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
7194 6040 0,0154

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8416 6042 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8416 6042 0,0782 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
8416 6042 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8812 6053 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8812 6053 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8812 6053 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8812 6053 0,0519 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8812 6053 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9169 6055/1 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9169 6055/1 0,0508 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НОВОСАДСКА 9169 6055/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9169 6055/1 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9169 6055/1 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8865 6055/2 0,0517 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8865 6055/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8865 6055/2 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8865 6055/2 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10559 606 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10559 606 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10559 606 0,0327 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10559 606 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8910 6062/2 0,1860 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



Бечеј НОВОСАДСКА 9174 6063/2 0,0381 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

Бечеј НОВОСАДСКА 9174 6065/2 0,1051 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

Бечеј НОВОСАДСКА 8781 6068 0,0186 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8781 6068 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8781 6068 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8781 6068 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 8781 6068 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 7369 6069 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 7369 6069 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 7369 6069 0,0119 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 7369 6069 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7025 6076 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7025 6076 0,0798 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7025 6076 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7025 6076 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7683 6077 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7683 6077 0,0140

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7683 6077 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7683 6077 0,0629 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7683 6077 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8837 6078 0,0186

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8837 6078 0,0664 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8837 6078 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
8837 6078 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7666 6079 0,0168

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7666 6079 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7666 6079 0,0173

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7666 6079 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
7666 6079 0,0313 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11918 608/2 0,0274 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

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
14434 6093 0,1040 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
14434 6093 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8637 6096/1 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8637 6096/1 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8637 6096/1 0,0172 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8637 6096/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
9153 6096/2 0,1384 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

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8559 6098 0,1080 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8559 6098 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8559 6098 0,0185

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8559 6098 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
8559 6098 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
УРОША 

ПРЕДИЦА
9174 6099/2 0,0978 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

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9174 6108/2 0,0029 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

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
8165 6109/4 0,0104 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

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9174 6109/5 0,0024 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

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9174 6109/6 0,0028 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

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9174 6110/2 0,0068 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



Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
7801 6116 0,0205 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
7801 6116 0,0811 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
7801 6116 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
7801 6116 0,0622

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12827 612 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12827 612 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12827 612 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12827 612 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12827 612 0,0174 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12827 612 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12827 612 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12827 612 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12740 6124 0,0166 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12740 6124 0,0166

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12740 6124 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9565 6134 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9565 6134 0,0245 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9565 6134 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9565 6134 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12734 6135 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12734 6135 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12734 6135 0,0304 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12734 6135 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12734 6135 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НОВОСАДСКА 10742 6160 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 10742 6160 0,0089 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 10742 6160 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 10742 6160 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 10742 6160 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10622 617 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10622 617 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10622 617 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10622 617 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10622 617 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10622 617 0,0136 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10622 617 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10622 617 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10622 617 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
10633 6172 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
10633 6172 0,0198 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
10633 6172 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
10633 6172 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
10633 6172 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
11120 6173 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
11120 6173 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
11120 6173 0,0062 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
11120 6173 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
9866 6191 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
9866 6191 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
9866 6191 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
9866 6191 0,0106 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
9866 6191 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
9866 6191 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
13244 6192 0,0104 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
13244 6192 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
13244 6192 0,0200

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
13244 6192 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
13033 6194 0,0774 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

Бечеј НОВОСАДСКА 12659 6204/2 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12659 6204/2 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НОВОСАДСКА 12659 6204/2 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12659 6204/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12659 6204/2 0,0296 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12494 6207 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12494 6207 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12494 6207 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12494 6207 0,0053 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12494 6207 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10465 621 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10465 621 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10465 621 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10465 621 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10465 621 0,0281 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11411 622 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11411 622 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11411 622 0,0292 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11411 622 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11411 622 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9190 6221 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9190 6221 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9190 6221 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9190 6221 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9190 6221 0,0273

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9190 6221 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9190 6221 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9190 6221 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9190 6221 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9190 6221 0,0764 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
13167 6222/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
13167 6222/2 0,0390 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12476 6223 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12476 6223 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12476 6223 0,0119 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12476 6223 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12463 6224 0,0253 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12463 6224 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12463 6224 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12463 6224 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12902 623 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12902 623 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12902 623 0,0280 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12902 623 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12902 623 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12677 6241 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12677 6241 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12677 6241 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12677 6241 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12677 6241 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12677 6241 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12677 6241 0,0529 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12677 6241 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12677 6241 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12970 6242 0,0402 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12970 6242 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12970 6242 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12970 6242 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12970 6242 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12970 6242 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12970 6242 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12970 6242 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12970 6242 0,0119

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12970 6242 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0206

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0165

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0135 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0198

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
14093 6250/2 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
14093 6250/2 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
14093 6250/2 0,0027 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
14093 6250/2 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
14093 6250/2 0,0077

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
14093 6250/2 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
14093 6250/2 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
12589 6259 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
12589 6259 0,0212

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
12589 6259 0,0202 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
13220 627 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
13220 627 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
13220 627 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
13220 627 0,0280 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
13220 627 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
13220 627 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
4841 6273 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
4841 6273 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
4841 6273 0,0395 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12561 6278/2 0,0498
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12561 6278/2 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12561 6278/2 0,0084 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12859 6284 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12859 6284 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12859 6284 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12859 6284 0,0165

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12859 6284 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12859 6284 0,0355 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 11. НОВЕМБРА 5227 6286 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 5227 6286 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 5227 6286 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 5227 6286 0,0173

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 5227 6286 0,0429 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
9943 6292 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
9943 6292 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
9943 6292 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
9943 6292 0,0332

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
9943 6292 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12277 6293 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12277 6293 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12277 6293 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12277 6293 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12277 6293 0,0150

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12277 6293 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 11556 6316 0,0534 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

Бечеј НОВОСАДСКА 12612 6321 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12612 6321 0,0053 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10364 6328 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10364 6328 0,0113 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10364 6328 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10364 6328 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10364 6328 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 7. ЈУЛА 10364 6328 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10364 6328 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
9542 6331 0,0167

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
9542 6331 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
9542 6331 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
9542 6331 0,0163 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12451 634 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12451 634 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12451 634 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12451 634 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12451 634 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12451 634 0,0214 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 12451 634 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12903 6345 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12903 6345 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12903 6345 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12903 6345 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12903 6345 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12903 6345 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12903 6345 0,0116 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12903 6345 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12903 6345 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
9957 6347 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
9957 6347 0,0161 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
9957 6347 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
9957 6347 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
9957 6347 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10723 6350 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10723 6350 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10723 6350 0,0257 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 12243 6352 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 12243 6352 0,0196 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 12243 6352 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 12243 6352 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 12243 6352 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 12243 6352 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 7. ЈУЛА 10525 6355 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10525 6355 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10525 6355 0,0293 виноград 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10525 6355 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10601 6359 0,0268 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10601 6359 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10601 6359 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10601 6359 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10601 6359 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12183 6369 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12183 6369 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12183 6369 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12183 6369 0,0211 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12183 6369 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12183 6369 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12183 6369 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12273 640 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12273 640 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12273 640 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12273 640 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12273 640 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12273 640 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12273 640 0,0110 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12273 640 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
13222 6408 0,0105 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
13222 6408 0,0456

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
13222 6408 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
13222 6408 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
13222 6410 0,0165

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
13222 6410 0,0532

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
13222 6410 0,0344 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 9936 6422 0,0173

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 9936 6422 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 9936 6422 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 9936 6422 0,0362 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12709 643 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 12709 643 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12709 643 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12709 643 0,0218 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12709 643 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12709 643 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12709 643 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10374 644 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10374 644 0,0254 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10374 644 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10374 644 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10374 644 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10450 645/1 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 10450 645/1 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10450 645/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10450 645/1 0,0152 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10450 645/1 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10450 645/1 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12242 6453 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12242 6453 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12242 6453 0,0153

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12242 6453 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12242 6453 0,0638

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12242 6453 0,0760

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12242 6453 0,3050 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12242 6453 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12242 6453 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12242 6453 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9181 6472 0,0481

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9181 6472 0,0902 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9181 6472 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12652 6490 0,0224

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12652 6490 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12652 6490 0,0977 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12652 6490 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12652 6490 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
13210 6496/1 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
13210 6496/1 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
13210 6496/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НИКОЛЕ 

ТЕСЛЕ
13210 6496/1 0,1042 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12180 6502 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12180 6502 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12180 6502 0,0165

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12180 6502 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12180 6502 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12180 6502 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12180 6502 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12180 6502 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12180 6502 0,0249 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12884 6503 0,0193

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12884 6503 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12884 6503 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12884 6503 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12884 6503 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 12884 6503 0,0418 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10596 651 0,0222 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10596 651 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10596 651 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10596 651 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10596 651 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0194

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0734 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0321

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0135

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0180

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0147

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9189 6511 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13026 6513 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13026 6513 0,0056 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13026 6513 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13026 6513 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13026 6513 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13026 6513 0,0131

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13026 6513 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13026 6513 0,0016

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13026 6513 0,0176

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13132 6515 0,0137

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13132 6515 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13132 6515 0,0771 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13132 6515 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13132 6515 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13132 6515 0,0147

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12269 652 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12269 652 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12269 652 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12269 652 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
12269 652 0,0302 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10008 6530 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10008 6530 0,0312 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10195 654 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10195 654 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10195 654 0,0278 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10195 654 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
10195 654 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11840 6542 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11840 6542 0,0180 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11840 6542 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11840 6542 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11840 6542 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10536 6545 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10536 6545 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10536 6545 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10536 6545 0,0464 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10536 6545 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10536 6545 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11645 6546/2 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11645 6546/2 0,0121 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11645 6546/2 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11645 6546/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9939 6552/1 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9939 6552/1 0,0063 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9939 6552/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9939 6552/1 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9939 6552/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
9939 6552/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
11645 6552/2 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
11645 6552/2 0,0266 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
11645 6552/2 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12328 6560 0,0442

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12328 6560 0,0142

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
12328 6560 0,0193 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9443 6566 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9443 6566 0,0075 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9443 6566 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9443 6566 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9443 6566 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9443 6566 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9443 6566 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9443 6566 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10813 6568 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10813 6568 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10813 6568 0,0474 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10813 6568 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10813 6568 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9981 657 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9981 657 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9981 657 0,0071 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9981 657 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9981 657 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9981 657 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9882 658 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 9882 658 0,0033 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9882 658 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9882 658 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9882 658 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
10025 6586 0,0172 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
10025 6586 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ВЛАДИМИРА 

НАЗОРА
10025 6586 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ВАШ ЗОЛТАНА 13432 6597 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ВАШ ЗОЛТАНА 13432 6597 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ВАШ ЗОЛТАНА 13432 6597 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ВАШ ЗОЛТАНА 13432 6597 0,0071 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ВАШ ЗОЛТАНА 13432 6597 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ВАШ ЗОЛТАНА 9985 6598 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ВАШ ЗОЛТАНА 9985 6598 0,0120 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ВАШ ЗОЛТАНА 9985 6598 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12464 6617 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12464 6617 0,0027 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12464 6617 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12684 662 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12684 662 0,0502
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12684 662 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12684 662 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12684 662 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12684 662 0,0456 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 9850 6621 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 9850 6621 0,0286 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 9850 6621 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9618 6631 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9618 6631 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9618 6631 0,0141 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9618 6631 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9618 6631 0,0211

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13333 6632 0,0217

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13333 6632 0,0189 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
13333 6632 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 11314 6635 0,0498
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПРВОГ МАЈА 11314 6635 0,0302 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 11314 6635 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9550 6644 0,0158 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9550 6644 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9550 6644 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9550 6644 0,0154

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9550 6644 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12809 6648 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12809 6648 0,0193 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12809 6648 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12809 6648 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12809 6648 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12809 6648 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10989 6649 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10989 6649 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10989 6649 0,0383 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10989 6649 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12541 6653 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12541 6653 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12541 6653 0,0136 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12541 6653 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
12541 6653 0,0244

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11964 6658 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11964 6658 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11964 6658 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11964 6658 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11964 6658 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11964 6658 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11964 6658 0,0460

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11964 6658 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11964 6658 0,0178 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
13240 6661 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
13240 6661 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
13240 6661 0,0230 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
13240 6661 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11962 6670 0,0223 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 7. ЈУЛА 11962 6670 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11962 6670 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11962 6670 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11962 6670 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11962 6670 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11141 6678 0,0127 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11141 6678 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11141 6678 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11141 6678 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11141 6678 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 11141 6678 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10398 6716 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10398 6716 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10398 6716 0,0024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10398 6716 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10398 6716 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10196 6743 0,0188

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10196 6743 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10196 6743 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10196 6743 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10917 6749 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10917 6749 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 10917 6749 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
13289 6789 0,0334 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
13289 6789 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
13289 6789 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
13289 6789 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9713 679 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9713 679 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9713 679 0,0014 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9713 679 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10524 6790 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10524 6790 0,0866 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10524 6790 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10524 6790 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10524 6790 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10524 6790 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12143 6791 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12143 6791 0,2474 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12143 6791 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12143 6791 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12143 6791 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10378 6793/2 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10378 6793/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10378 6793/2 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10378 6793/2 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
10378 6793/2 0,0251 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12316 6795 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12316 6795 0,0792 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12316 6795 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12403 6796 0,0704 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12403 6796 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12403 6796 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12403 6796 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12403 6796 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12403 6796 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12403 6796 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
12403 6796 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
11444 6797 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
11444 6797 0,0004

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
11444 6797 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
11444 6797 0,0886 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
11444 6797 0,0002

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
9511 6798 0,0504 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

Бечеј
ÐУРÐА-ÐУКА 

УСКОКОВИЦ
12467 6807 0,0256 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРÐА-ÐУКА 

УСКОКОВИЦ
12467 6807 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРÐА-ÐУКА 

УСКОКОВИЦ
12467 6807 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРÐА-ÐУКА 

УСКОКОВИЦ
12467 6807 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12336 6811 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12336 6811 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12336 6811 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12336 6811 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12336 6811 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12336 6811 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
12336 6811 0,0163 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9572 6812 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9572 6812 0,0244 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9572 6812 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9572 6812 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13285 6815 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13285 6815 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13285 6815 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13285 6815 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13285 6815 0,0214 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13285 6815 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
12311 6816 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
12311 6816 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
12311 6816 0,0271 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
11978 6817 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
11978 6817 0,0097 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
11978 6817 0,0135

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
11978 6817 0,0163

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
9410 6825 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
9410 6825 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
9410 6825 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
9410 6825 0,0318 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
9410 6825 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
9410 6825 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЛОБОДАРСК

А
9410 6825 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9318 6829 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9318 6829 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9318 6829 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9318 6829 0,0174 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХАЈДУК 

ВЕЉКА
9318 6829 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11979 685 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11979 685 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11979 685 0,0058 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
14404 6867 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
14404 6867 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
14404 6867 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
14404 6867 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
14404 6867 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
14404 6867 0,0205 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
13670 6868 0,0012 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
13670 6868 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
13670 6868 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
13670 6868 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
13670 6868 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10123 687 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10123 687 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10123 687 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10123 687 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10123 687 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10123 687 0,0112 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
13619 6872 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
13619 6872 0,0120 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
13619 6872 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
13619 6872 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
13619 6872 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10123 688 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10123 688 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10123 688 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10123 688 0,0100 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
14416 6888 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
14416 6888 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
14416 6888 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
14416 6888 0,0132 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
9215 6889 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
9215 6889 0,0108 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
9215 6889 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
9215 6889 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
9215 6889 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11949 689 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11949 689 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11949 689 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11949 689 0,0062 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11949 689 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
6167 6891 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
6167 6891 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
6167 6891 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
6167 6891 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
6167 6891 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
6167 6891 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
6167 6891 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
6167 6891 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕЦО 

ЈАНОША
6167 6891 0,0106 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6207 6898 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6207 6898 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6207 6898 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6207 6898 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6207 6898 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6207 6898 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6267 6899 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6267 6899 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6267 6899 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6267 6899 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6267 6899 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6267 6899 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6267 6899 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10924 690 0,0306 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10924 690 0,0008 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10924 690 0,0139

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10924 690 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6689 6902 0,0043 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6689 6902 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6689 6902 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6689 6902 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6689 6902 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6689 6902 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
5961 6903 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
5961 6903 0,0146 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
5961 6903 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
5961 6903 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
5961 6903 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6012 6904 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6012 6904 0,0119

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6012 6904 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6012 6904 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6012 6904 0,0053 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13666 6905 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13666 6905 0,0062 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13666 6905 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13666 6905 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13666 6905 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
6151 6910 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
6151 6910 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
6151 6910 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
6151 6910 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11069 692 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11069 692 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11069 692 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11069 692 0,0162 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13708 6924 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13708 6924 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13708 6924 0,0033 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13708 6924 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13708 6924 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13708 6924 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
13708 6924 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
13638 6927/2 0,0303 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

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13401 693 0,0136 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13401 693 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13401 693 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13401 693 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13401 693 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13401 693 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6092 6931 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6092 6931 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6092 6931 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6092 6931 0,0035 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6092 6931 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6092 6931 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НАÐ 

ИШТВАНА
6092 6931 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 6146 6933/3 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 6146 6933/3 0,0028 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 6146 6933/3 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 6146 6933/3 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 8656 6935 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 4. ЈУЛА 8656 6935 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 8656 6935 0,0837 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 8656 6935 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9691 694 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9691 694 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9691 694 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9691 694 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9691 694 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9691 694 0,0272 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6245 6944/1 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6245 6944/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6245 6944/1 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6245 6944/1 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6245 6944/1 0,0179 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6245 6944/1 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6245 6944/1 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
5928 6944/2 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
5928 6944/2 0,0109 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
5928 6944/2 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
5928 6944/2 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
5928 6944/2 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
5928 6944/2 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ФЕКЕТЕ 

МАЦАША
6243 6944/3 0,0254 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

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10964 696 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10964 696 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10964 696 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10964 696 0,0292 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10964 696 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5349 6962 0,0017 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5349 6962 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5349 6962 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6076 6965/1 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6076 6965/1 0,0001 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6076 6965/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6076 6965/1 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10593 697 0,0502

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10593 697 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10593 697 0,0194 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10593 697 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10593 697 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10318 698 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10318 698 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10318 698 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10318 698 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10318 698 0,0203 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9248 6983 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9248 6983 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9248 6983 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9248 6983 0,0003 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9248 6983 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9248 6983 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

6065 6989/13 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

6065 6989/13 0,0462 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

6065 6989/13 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

6065 6989/13 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

13613 6989/16 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

13613 6989/16 0,0438 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

5697 6989/17 0,0382 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

5697 6989/17 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

5697 6989/17 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

13898 6989/2 0,0604 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

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

6217 6989/23 0,0137

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

6217 6989/23 0,0455 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

5748 6989/27 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

5748 6989/27 0,0546 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10654 699 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10654 699 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10654 699 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10654 699 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10654 699 0,0071 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10654 699 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6298 6991 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6298 6991 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6298 6991 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6298 6991 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6298 6991 0,0330 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6298 6991 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6298 6991 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6103 6994 0,0027 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6103 6994 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6103 6994 0,0138

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6103 6994 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6103 6994 0,0502

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6103 6994 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9223 6996 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9223 6996 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9223 6996 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9223 6996 0,0104 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9223 6996 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13595 6997 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13595 6997 0,0075 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13595 6997 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13595 6997 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13595 6997 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13595 6997 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13595 6997 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11269 700 0,0262 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11269 700 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11269 700 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11269 700 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11269 700 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5432 7000 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5432 7000 0,0091 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5432 7000 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5432 7000 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5432 7000 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6262 7004 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6262 7004 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6262 7004 0,0082 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6262 7004 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9210 7005 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9210 7005 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9210 7005 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9210 7005 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
9210 7005 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13623 7015 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13623 7015 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13623 7015 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13623 7015 0,0060 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10382 702 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10382 702 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10382 702 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10382 702 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10382 702 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10382 702 0,0050 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13617 7020 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13617 7020 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13617 7020 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13617 7020 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
13617 7020 0,0022 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6038 7022 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6038 7022 0,0340 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6038 7022 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6038 7022 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6038 7022 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6292 7023 0,0011 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6292 7023 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6292 7023 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6292 7023 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11016 706 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11016 706 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11016 706 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11016 706 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11016 706 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11016 706 0,0032 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9249 7065 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9249 7065 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9249 7065 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9249 7065 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9249 7065 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9249 7065 0,0081 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9249 7065 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9249 7065 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13583 7066 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13583 7066 0,0155 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13583 7066 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13583 7066 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12588 707 0,0246 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12588 707 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12588 707 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12588 707 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12588 707 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12588 707 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12588 707 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9259 7071 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9259 7071 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9259 7071 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9259 7071 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9259 7071 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9259 7071 0,0100 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6058 7073 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6058 7073 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6058 7073 0,0084 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6058 7073 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6058 7073 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6058 7073 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6058 7073 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9236 7075 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9236 7075 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9236 7075 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9236 7075 0,0166 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9236 7075 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9236 7075 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6155 7076 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6155 7076 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6155 7076 0,0108 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6155 7076 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6155 7076 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6155 7076 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6061 7077 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6061 7077 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6061 7077 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6061 7077 0,0214 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5452 7079 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5452 7079 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5452 7079 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5452 7079 0,0154 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5452 7079 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5452 7079 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9211 7083 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9211 7083 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9211 7083 0,0018 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9211 7083 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9211 7083 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
9211 7083 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
14641 709 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
14641 709 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
14641 709 0,0066 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
14641 709 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
14641 709 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
14641 709 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5405 7091/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5405 7091/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5405 7091/1 0,0157 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5405 7091/1 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13688 7092/1 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13688 7092/1 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13688 7092/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13688 7092/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13688 7092/1 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13688 7092/1 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5638 7093/1 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5638 7093/1 0,0056 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5638 7093/1 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5638 7093/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5638 7093/1 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
4841 7094/1 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
4841 7094/1 0,0176 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
4841 7094/1 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
4841 7094/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5829 7095/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5829 7095/2 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5829 7095/2 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5829 7095/2 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6265 7096/1 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6265 7096/1 0,0117 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6265 7096/1 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13669 7097/1 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13669 7097/1 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13669 7097/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13669 7097/1 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13669 7097/1 0,0137 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5406 7099/1 0,0144

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5406 7099/1 0,0030 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5406 7099/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5406 7099/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5406 7099/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5406 7099/1 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5849 7099/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5849 7099/2 0,0124 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5849 7099/2 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11206 710 0,0068 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11206 710 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11206 710 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11206 710 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11206 710 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11206 710 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13596 7100/1 0,0083 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13596 7100/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13596 7100/1 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13596 7100/1 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13596 7100/1 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13596 7100/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13596 7100/1 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13596 7100/1 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5842 7100/2 0,0016 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5842 7100/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5842 7100/2 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5842 7100/2 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5393 7101/2 0,0459 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5393 7101/2 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5393 7101/2 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5393 7101/2 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5393 7101/2 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5393 7101/2 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5393 7101/2 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5988 7102/1 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5988 7102/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5988 7102/1 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5988 7102/1 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5988 7102/1 0,0060 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5899 7102/2 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5899 7102/2 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5899 7102/2 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5899 7102/2 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5899 7102/2 0,0006 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5556 7103/1 0,0163 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5556 7103/1 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5556 7103/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5843 7104/2 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5843 7104/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5843 7104/2 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6614 7105/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6614 7105/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6614 7105/1 0,0126 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6614 7105/1 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
6614 7105/1 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11547 711 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11547 711 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11547 711 0,0105 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11547 711 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11547 711 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5816 7111/5 0,0248 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5816 7111/5 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5816 7111/5 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5816 7111/5 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5816 7111/5 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
6240 7112/10 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
6240 7112/10 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
6240 7112/10 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
6240 7112/10 0,0162

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
6240 7112/10 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
6240 7112/10 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5636 7112/5 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5636 7112/5 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5636 7112/5 0,0414 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5848 7112/8 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5848 7112/8 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5848 7112/8 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5848 7112/8 0,0570 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
6041 7112/9 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
6041 7112/9 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
6041 7112/9 0,0642 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 14491 7117/2 0,0274 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 4. ЈУЛА 14491 7117/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 14491 7117/2 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 14491 7117/2 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5914 7117/3 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5914 7117/3 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5914 7117/3 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5914 7117/3 0,0470 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 6225 7117/5 0,0823 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 6225 7117/5 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5915 7117/6 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5915 7117/6 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХОЛО 

ФЕРЕНЦ
5915 7117/6 0,0504 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5920 7117/9 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ШИПОШ 

ЈАНОША
5920 7117/9 0,0724 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9932 712 0,0091 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9932 712 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9932 712 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9932 712 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9932 712 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9932 712 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
5993 7122 0,2697 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6288 7125 0,0434 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6288 7125 0,3552 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6288 7125 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



Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6288 7125 0,0259

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

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5725 7127 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5725 7127 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5725 7127 0,1106 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5725 7127 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
КОВАЦ 

ФЕРЕНЦА
5671 7132/1 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
КОВАЦ 

ФЕРЕНЦА
5671 7132/1 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
КОВАЦ 

ФЕРЕНЦА
5671 7132/1 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
КОВАЦ 

ФЕРЕНЦА
5671 7132/1 0,0362 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
КОВАЦ 

ФЕРЕНЦА
5882 7132/4 0,0478 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

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5869 7133/2 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5869 7133/2 0,0462 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5869 7133/2 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5869 7133/2 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5885 7134/1 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5885 7134/1 0,0558 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5888 7134/4 0,0093 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5888 7134/4 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5888 7134/4 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5883 7134/6 0,0656 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

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5873 7134/7 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5873 7134/7 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5873 7134/7 0,0033 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5873 7134/7 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 13682 7135/5 0,0442 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 13682 7135/5 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 13682 7135/5 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5879 7136/3 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5879 7136/3 0,0494 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5876 7136/6 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5876 7136/6 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5876 7136/6 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11436 714 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11436 714 0,0147 њива 3 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11436 714 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11436 714 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13564 7141 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13564 7141 0,0142 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13564 7141 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
13564 7141 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5475 7144 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5475 7144 0,0070 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ИВАНА 

ЦИРИЦА
5475 7144 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5426 7148 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5426 7148 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5426 7148 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5426 7148 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5426 7148 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10911 715 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10911 715 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10911 715 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10911 715 0,0118 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5496 7150 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5496 7150 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5496 7150 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5496 7150 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5496 7150 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5496 7150 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5496 7150 0,0002 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5496 7150 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5499 7154 0,0102 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5499 7154 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5499 7154 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 9235 7155 0,0138 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 9235 7155 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 9235 7155 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 9235 7155 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 9235 7155 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 9235 7155 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12546 716 0,0158 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12546 716 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12546 716 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12546 716 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12546 716 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5730 7164 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5730 7164 0,0113 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5730 7164 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5731 7165 0,0037 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5731 7165 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5731 7165 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5731 7165 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5525 7168 0,0013 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5525 7168 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5525 7168 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 4. ЈУЛА 5525 7168 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5525 7168 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5525 7168 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10133 717 0,0100 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10133 717 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10133 717 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10133 717 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10133 717 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5521 7170 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5521 7170 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5521 7170 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5521 7170 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 4. ЈУЛА 5521 7170 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5521 7170 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5521 7170 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5521 7170 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5521 7170 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5524 7173 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5524 7173 0,0034 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5524 7173 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6187 7176 0,0058 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6187 7176 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6187 7176 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6187 7176 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6187 7176 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5723 7182 0,0165 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5723 7182 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5723 7182 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5902 7188/2 0,0571 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5902 7188/2 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5902 7188/2 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5902 7188/2 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9452 719 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9452 719 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9452 719 0,0152 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5644 7190/4 0,0532 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



Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5859 7191/2 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5859 7191/2 0,0028 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5859 7191/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5891 7193/1 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5891 7193/1 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5891 7193/1 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5891 7193/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5891 7193/1 0,0374 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј БРАЦЕ ТИЦА 5891 7193/1 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6215 7196/1 0,0442

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6215 7196/1 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6215 7196/1 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6215 7196/1 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6215 7196/1 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6215 7196/1 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5386 7196/17 0,0692 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5386 7196/17 0,0048

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7196/19 0,0540 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

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7196/20 0,0552 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7196/20 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7196/21 0,0596 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6618 7196/22 0,0624 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6620 7196/24 0,0122 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

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6621 7196/25 0,0578 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



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6622 7196/26 0,0593 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6623 7196/29 0,0594 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5709 7196/3 0,0053 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5709 7196/3 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5709 7196/3 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5709 7196/3 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5709 7196/3 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5709 7196/3 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6624 7196/30 0,0594 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6192 7196/34 0,0582 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

Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

6626 7196/35 0,0533 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6625 7196/36 0,0539 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



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5392 7196/37 0,0521 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14868 7196/39 0,0676 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6254 7196/40 0,0530 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14272 7196/41 0,0628 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
13718 7196/42 0,0478 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7196/44 0,0602 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7196/45 0,0520 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6307 7196/52 0,0550 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6634 7196/55 0,0718 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6634 7196/55 0,0004

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5386 7196/6 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5386 7196/6 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5386 7196/6 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5386 7196/6 0,0089 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5386 7196/6 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5386 7196/6 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
5386 7196/6 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/1 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/1 0,0278

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/1 0,0140 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/4 0,0280 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/4 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/4 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/4 0,0154

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/4 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/4 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СПАСОЈЕ 

СТЕЈИЦА
6239 7197/4 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12326 721 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12326 721 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12326 721 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12326 721 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12326 721 0,0112 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12326 721 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
12326 721 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ИСАКОВИЦ 

ИСИДОРА И 

ЛАЗАРА

6613 7213 0,4241 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6021 7216 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6021 7216 0,0066 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6021 7216 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6021 7216 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6021 7216 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5444 7217 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5444 7217 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5444 7217 0,0069 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5444 7217 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5444 7217 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5444 7217 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5444 7217 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10934 722 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10934 722 0,0086 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10934 722 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10934 722 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10934 722 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10934 722 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
14868 7221/1 0,0823 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
13839 7222 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
13839 7222 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
13839 7222 0,0482 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6216 7223/1 0,0020 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6216 7223/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6216 7223/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6216 7223/1 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6216 7223/1 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6216 7223/1 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6216 7223/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6216 7223/1 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6216 7223/1 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6216 7223/1 0,0053

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,1876 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6018 7226/1 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5710 7233 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5710 7233 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5710 7233 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5710 7233 0,0034 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5710 7233 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5710 7233 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5710 7233 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6703 7235/2 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6703 7235/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6703 7235/2 0,0228 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6703 7235/2 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6703 7235/2 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6703 7235/2 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5360 7237 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5360 7237 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5360 7237 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5360 7237 0,0082 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5423 7239 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5423 7239 0,0117 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5423 7239 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5423 7239 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9261 7240 0,0159 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9261 7240 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9261 7240 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9261 7240 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5413 7242 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5413 7242 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5413 7242 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5413 7242 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5413 7242 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5413 7242 0,0860 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
6293 7248 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
6293 7248 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
6293 7248 0,0095 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
6293 7248 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
5453 7249 0,0449 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
5453 7249 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
5453 7249 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
5453 7249 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
13819 7253 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
13819 7253 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
13819 7253 0,0003 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
5631 7256 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БРАЦЕ 

ОБАДИЦ
5631 7256 0,0204 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5918 7264/1 0,0576 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 5918 7264/1 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 13656 7266 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 13656 7266 0,0211 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 13656 7266 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 6231 7267 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 6231 7267 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 6231 7267 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 4. ЈУЛА 6231 7267 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 4. ЈУЛА 6231 7267 0,0288 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9230 7269/1 0,0134

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9230 7269/1 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9230 7269/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9230 7269/1 0,0480 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
9230 7269/1 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10457 727 0,0153 воћњак 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10457 727 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10457 727 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10457 727 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10457 727 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
13602 7274 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
13602 7274 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
13602 7274 0,0782 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
5993 7275 0,0226 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

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6634 7282 1,2138 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СЕРВО 

МИХАЉА
6634 7282 0,1130 њива 4 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6300 7284 0,2351 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6682 7287 0,0276 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

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11320 729 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11320 729 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11320 729 0,0120 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6682 7291 0,4375 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
5474 7293 0,2313 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6090 7294 0,2861 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6137 7300 0,3709 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6283 7311 0,2593 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЦА
6283 7312 0,6513 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
13647 7317 0,3643 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6137 7320 0,7176 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
13183 7322/1 0,1384 њива 1

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6276 7323 0,2173 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6656 7325 0,7747 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6664 7326/1 0,0351 њива 1

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6664 7326/2 0,1780 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6664 7327 0,3571 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6296 7330 0,4289 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6317 7331/1 0,1025 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8933 7331/2 0,1436 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6164 7332 2,8911 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
5355 7343/1 0,4469 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
5355 7344 0,3832 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
6017 7348 0,1828 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
5606 7350/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
5606 7350/1 0,0252 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
5606 7350/1 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
5606 7350/1 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6291 7350/2 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6291 7350/2 0,0978 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6291 7350/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6224 7356 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6224 7356 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6224 7356 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6224 7356 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6224 7356 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6224 7356 0,0540 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6224 7357/1 0,1156 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

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6045 7358 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6045 7358 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6045 7358 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6045 7358 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6045 7358 0,8108 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6045 7358 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6165 7361 0,2752 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6499 7367 0,2879 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9778 737 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9778 737 0,1050 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9778 737 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9778 737 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9778 737 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9778 737 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6351 7370 0,6623 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј 11. НОВЕМБРА 6709 7374 0,4484 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
14040 7376 0,2407 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6750 7377 0,2868 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ЖИТНА 6044 7378 0,5086 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ЖИТНА 6263 7379 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7379 0,0797 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7380 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7380 0,0822 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7381 0,1022 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7381 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6241 7382/2 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЖИТНА 6241 7382/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6241 7382/2 0,2187 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6272 7382/3 0,2460 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6272 7382/3 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6272 7382/3 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13238 739 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13238 739 0,1099

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13238 739 0,0500

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13238 739 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6698 7390 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6698 7390 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6698 7390 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6698 7390 0,0086 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10780 740 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10780 740 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10780 740 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10780 740 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10780 740 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10780 740 0,0980 воћњак 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10780 740 0,0151

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6497 7400 0,1441 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

Бечеј ЖИТНА 6497 7400 0,1358

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

Бечеј ЖИТНА 5518 7401/1 0,0744 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 5518 7401/1 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЖИТНА 5518 7401/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6022 7402 0,5903 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ЖИТНА 6263 7403/1 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7403/1 0,2457 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7404 0,2790 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7404 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7405 0,5568 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ЖИТНА 6263 7405 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6334 7406/1 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6334 7406/1 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6334 7406/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6334 7406/1 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6334 7406/1 0,2999 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6334 7406/1 0,3860 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6334 7406/1 0,8348 трстик-мочвара 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5415 7407 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5415 7407 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5415 7407 0,0847 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5415 7407 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5415 7407 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5415 7407 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5415 7407 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5415 7407 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9208 7408 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9208 7408 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9208 7408 0,1233 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9208 7408 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9208 7408 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9208 7408 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7409/3 0,2337

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7409/3 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7409/3 0,5880 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7409/3 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7409/3 0,2067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЖИТНА 6263 7409/3 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13236 741 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13236 741 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13236 741 0,1841 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13236 741 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13236 741 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
13562 7414 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
13562 7414 0,0528 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5622 7415 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5622 7415 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5622 7415 0,0171 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6190 7416 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6190 7416 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6190 7416 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6190 7416 0,0049 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9217 7417/1 0,0288 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9217 7417/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9217 7417/1 0,0424 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5969 7418 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5969 7418 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5969 7418 0,0148 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5969 7418 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9501 742 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9501 742 0,0772 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9501 742 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9501 742 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9501 742 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6056 7421 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6056 7421 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6056 7421 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6056 7421 0,0740 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6056 7421 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9225 7424 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9225 7424 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9225 7424 0,0030 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9225 7424 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9225 7424 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
13627 7425 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
13627 7425 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
13627 7425 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
13627 7425 0,0124 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
13627 7425 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6448 7427/1 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6448 7427/1 0,0303

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6448 7427/1 0,0265 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6448 7427/1 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6448 7427/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6448 7427/1 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6448 7427/1 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10689 743 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10689 743 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10689 743 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10689 743 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
10689 743 0,0836 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6123 7433 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6123 7433 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6123 7433 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6123 7433 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6123 7433 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6123 7433 0,0258 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СРБОБРАНСК

И ПУТ
6123 7433 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
602 7439/2 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
602 7439/2 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
602 7439/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
602 7439/2 0,0228 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
602 7439/2 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
602 7439/2 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6330 7440 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6330 7440 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6330 7440 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6330 7440 0,0218 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9221 7443 0,0358 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9221 7443 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9221 7443 0,0152

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9221 7443 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6493 7445 0,1090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6493 7445 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6493 7445 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5450 7448 0,0080 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5450 7448 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9267 7450 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9267 7450 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9267 7450 0,1617 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9267 7450 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9267 7450 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9244 7452 0,0058 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9244 7452 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9244 7452 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
9244 7452 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
6546 746/1 0,3523 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

Бечеј
СЕКЕ 

ИШТВАНА
9030 746/4 0,2109

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

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6008 7460 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6008 7460 0,0599 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6008 7460 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6008 7460 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6008 7460 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6008 7460 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6008 7460 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6122 7462 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6122 7462 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6122 7462 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6122 7462 0,0407 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
5428 7463 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
5428 7463 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
5428 7463 0,0106 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
5428 7463 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
5428 7463 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6063 7464 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6063 7464 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6063 7464 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6063 7464 0,0065 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6063 7464 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6063 7464 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6063 7464 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПОТИСКА 13442 747 0,0453 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ПОТИСКА 13442 747 0,0250
земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ПОТИСКА 13442 747 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6125 7471 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6125 7471 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6125 7471 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6125 7471 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6125 7471 0,0070 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6096 7472 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6096 7472 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6096 7472 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6096 7472 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЈОВАНА 

ВУЛАНОВИЦА
6096 7472 0,0030 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6297 7473 0,0256 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6297 7473 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6297 7473 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6297 7473 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5612 7476 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5612 7476 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5612 7476 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5612 7476 0,0672 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5612 7476 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5439 7478 0,0070 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5439 7478 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5439 7478 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5439 7478 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5439 7478 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5439 7478 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6271 7479 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6271 7479 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6271 7479 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6271 7479 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6271 7479 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6271 7479 0,0049 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6005 7480 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6005 7480 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6005 7480 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6005 7480 0,0444 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6005 7480 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6053 7482/1 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6053 7482/1 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6053 7482/1 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6053 7482/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6053 7482/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6053 7482/1 0,1108 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6059 7483 0,0061 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6059 7483 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6059 7483 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
5936 7486/3 0,0746 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

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6036 7487 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6036 7487 0,0578 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6036 7487 0,0186

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
БОЖИДАРА 

МИРИЦА
6036 7487 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6266 7488 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6266 7488 0,0307 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6266 7488 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6266 7488 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13802 7489/1 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13802 7489/1 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13802 7489/1 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13802 7489/1 0,2620 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13802 7489/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13802 7489/1 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13802 7489/1 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5602 7489/2 0,0084 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5602 7489/2 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5602 7489/2 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5602 7489/2 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5602 7489/2 0,0143

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5602 7489/2 0,0239

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5435 7491 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5435 7491 0,0116 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5435 7491 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5435 7491 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13616 7492 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13616 7492 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13616 7492 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
13616 7492 0,0823 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ТХАН МОР 13703 7495 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ТХАН МОР 13703 7495 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ТХАН МОР 13703 7495 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ТХАН МОР 13703 7495 0,0446 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13290 750/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13290 750/1 0,0071 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
13290 750/1 0,0178

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9222 7510 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9222 7510 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9222 7510 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9222 7510 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9222 7510 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
9222 7510 0,1153 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6186 7514 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6186 7514 0,0002

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6186 7514 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6186 7514 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6186 7514 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6186 7514 0,0476 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6144 7516 0,0223 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6144 7516 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6144 7516 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6144 7516 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6144 7516 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5656 7518 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5656 7518 0,0541 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5656 7518 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5656 7518 0,1001 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6295 7520 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6295 7520 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6295 7520 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6295 7520 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6295 7520 0,0890 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6295 7520 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6295 7520 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
6655 7521 0,1515 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

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5964 7522 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5964 7522 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5964 7522 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5964 7522 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5964 7522 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5964 7522 0,0779 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
6025 7525 0,2799 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6149 7527 0,1956 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6654 7528 0,0928 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

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5435 7530 0,1848 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

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
5673 7531 0,0951 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

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5715 7532 0,0334 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5715 7532 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5715 7532 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
13664 7533 0,0364 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
13664 7533 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
13664 7533 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
598 7537 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
598 7537 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
598 7537 0,0050 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
598 7540 0,0014

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
598 7540 0,5156

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
598 7540 0,3646 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
598 7542 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
598 7542 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛАНА 

ГАВРИЦА
598 7542 0,0178 њива 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5557 7555 0,0186 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5557 7555 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5557 7555 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
6337 7557 0,1126 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
6337 7557 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
6337 7557 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
6337 7557 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
6066 7559 0,0792 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
6066 7559 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
6066 7559 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
6066 7559 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
13570 7560 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
13570 7560 0,0865 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
13570 7560 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
13570 7560 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
13570 7560 0,0459

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5661 7561 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5661 7561 0,0851 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5661 7561 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5661 7561 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5661 7561 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
СВЕТОЗАРА 

ГАВРИЦА
5661 7561 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10732 7566 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10732 7566 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10732 7566 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10732 7566 0,0230 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10732 7566 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10732 7566 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13943 7568 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13943 7568 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13943 7568 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13943 7568 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13943 7568 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13943 7568 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13943 7568 0,0612 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9767 757 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9767 757 0,0568 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9767 757 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9767 757 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9767 757 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12753 7573 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12753 7573 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12753 7573 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12753 7573 0,0042 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12753 7573 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11042 7575 0,0719 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11042 7575 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11042 7575 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11042 7575 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11042 7575 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11042 7575 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11042 7575 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11266 7577 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11266 7577 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11266 7577 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11266 7577 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11266 7577 0,0121 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12406 7578 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12406 7578 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12406 7578 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12406 7578 0,0092 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13183 7579 0,0651 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13183 7579 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13183 7579 0,0178

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13183 7579 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
13183 7579 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10005 7581/1 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10005 7581/1 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10005 7581/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10005 7581/1 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10005 7581/1 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10005 7581/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10005 7581/2 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10005 7581/2 0,0065 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10005 7581/2 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
10902 7582 0,2204 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
10902 7582 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
10902 7582 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11033 7587 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11033 7587 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11033 7587 0,0062 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11525 759/1 0,0008 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11525 759/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11525 759/1 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
11525 759/1 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
10755 7591 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
10755 7591 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
10755 7591 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
10755 7591 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
10755 7591 0,0164 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
13091 7596 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
13091 7596 0,0176

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ÐУРЕ 

ЈАКШИЦА
13091 7596 0,0038 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
9562 7601 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
9562 7601 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
9562 7601 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
9562 7601 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
9562 7601 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11433 7602 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11433 7602 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11433 7602 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11433 7602 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11356 7603 0,0077 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11356 7603 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11356 7603 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
11356 7603 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
10902 7607 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
10902 7607 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЖИВКА 

ГАГИЦА
10902 7607 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12813 7608 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12813 7608 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12813 7608 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12813 7608 0,0013 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12813 7608 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12813 7608 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12813 7608 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12085 7609 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12085 7609 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12085 7609 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12085 7609 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12085 7609 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12085 7609 0,0084 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12036 7610/2 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12036 7610/2 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12036 7610/2 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12036 7610/2 0,0170 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12036 7610/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12814 7612 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12814 7612 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12814 7612 0,0042 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12814 7612 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12814 7612 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10710 7614 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10710 7614 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10710 7614 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10710 7614 0,0076 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10710 7614 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10710 7614 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10710 7614 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11768 7616 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11768 7616 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11768 7616 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11768 7616 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11768 7616 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
11768 7616 0,0015 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10531 7617 0,0424 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10531 7617 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10531 7617 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10531 7617 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10531 7617 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
10531 7617 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12317 7630 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12317 7630 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12317 7630 0,0479 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12317 7630 0,0502

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12317 7630 0,0223

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12155 7632 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12155 7632 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12155 7632 0,0143 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12155 7632 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12155 7632 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ДИМИТРИЈА 

ТУЦОВИЦА
12155 7632 0,0160

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
8961 7645 0,0260 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
8961 7645 0,0164

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
8961 7645 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
8961 7645 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
10564 7647 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
10564 7647 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
10564 7647 0,0142 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
10564 7647 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
10564 7647 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13263 7648 0,0043 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13263 7648 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13263 7648 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13263 7648 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
13263 7648 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6497 7649 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6497 7649 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6497 7649 0,0197 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6497 7649 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ТАНЦИЦ 

МИХАЉА
6497 7649 0,0169

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9951 765 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9951 765 0,0188

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9951 765 0,0022 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТРОВОСЕЛ

СКИ ПУТ
9951 765 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12074 7661 0,0258 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12074 7661 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12074 7661 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12074 7661 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 11. НОВЕМБРА 12074 7661 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 11695 7672 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 11695 7672 0,0186 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПРВОГ МАЈА 11695 7672 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 11695 7672 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 11695 7672 0,0157

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 12583 7673 0,0135

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 12583 7673 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 12583 7673 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 12583 7673 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 12583 7673 0,0226 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
13112 7680 0,0001

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
13112 7680 0,0145

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
13112 7680 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
13112 7680 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
13112 7680 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
13112 7680 0,0209 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11537 7686 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11537 7686 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11537 7686 0,0085 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11537 7686 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11537 7686 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11537 7686 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11357 7690 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11357 7690 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11357 7690 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11357 7690 0,0088 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
11357 7690 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10458 7692 0,0127 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10458 7692 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10458 7692 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10458 7692 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10417 7693 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10417 7693 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10417 7693 0,0068 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10417 7693 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10417 7693 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10417 7693 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10184 7694 0,0087 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10184 7694 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10184 7694 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10184 7694 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МАЈОРА НАÐ 

ШАНДОРА
10184 7694 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9537 7698 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9537 7698 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9537 7698 0,0044 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9537 7698 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9537 7698 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9537 7698 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 6353 7699/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 6353 7699/1 0,0078 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 7. ЈУЛА 6353 7699/1 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 6353 7699/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11066 7700 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11066 7700 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11066 7700 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11066 7700 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11066 7700 0,0094 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10309 7703 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10309 7703 0,0063

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10309 7703 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10309 7703 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10309 7703 0,0067 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 7. ЈУЛА 11568 7704 0,0072 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11568 7704 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11568 7704 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11568 7704 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11568 7704 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11253 7705 0,0141 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11253 7705 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11253 7705 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 11253 7705 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10759 7706 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10759 7706 0,0038 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 10759 7706 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 7. ЈУЛА 10759 7706 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 8028 7710 0,0161

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 8028 7710 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 8028 7710 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј ДОЖА ÐЕРÐА 8028 7710 0,5660 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

14025 7726 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

14025 7726 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

14025 7726 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

14025 7726 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

14025 7726 0,0112 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

12083 7730 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
12083 7730 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

12083 7730 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

12083 7730 0,6660 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

12083 7730 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

12083 7730 0,0004
земљиште под 

делом зграде

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

12083 7730 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

12083 7730 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

12083 7730 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

12083 7730 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9597 7736 0,0169 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9597 7736 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
9597 7736 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10002 7738 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10002 7738 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10002 7738 0,0356 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10002 7738 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

11549 7747 0,0013 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

11549 7747 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

11549 7747 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

11549 7747 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

11620 7748 0,0051 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

11620 7748 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ЖИВКОВ 

ПОПОВ 

МИЛОРАД

11620 7748 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 13879 7761 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 13879 7761 0,0028 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 7. ЈУЛА 13879 7761 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 13879 7761 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11129 7781 0,0266 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11129 7781 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11129 7781 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11129 7781 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10623 7783 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10623 7783 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10623 7783 0,0505 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
10623 7783 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11168 7784 0,0258 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11168 7784 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11168 7784 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11168 7784 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
РЕПУБЛИКАН

СКА
11168 7784 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10078 7794 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10078 7794 0,0252 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10078 7794 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10078 7794 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10078 7794 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11678 7795 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11678 7795 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11678 7795 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11678 7795 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11678 7795 0,0558 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11678 7795 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12305 7798 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12305 7798 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12305 7798 0,0651 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12305 7798 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12271 7799 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12271 7799 0,0494 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12271 7799 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12271 7799 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12271 7799 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12271 7799 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12479 7801 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12479 7801 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12479 7801 0,0336 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12479 7801 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12479 7801 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11913 7802 0,0353 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11913 7802 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11913 7802 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11913 7802 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11913 7802 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
11913 7802 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10577 7803 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10577 7803 0,0618 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10577 7803 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
10577 7803 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
13135 7804 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
13135 7804 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
13135 7804 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
13135 7804 0,0511 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12920 7805 0,0002

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12920 7805 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12920 7805 0,0012 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12920 7806 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12920 7806 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12920 7806 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
12920 7806 0,0610 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9716 7810 0,0036 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

Бечеј 7. ЈУЛА 13457 7811 0,0261 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 13457 7811 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12803 7830 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12803 7830 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12803 7830 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 12803 7830 0,0080 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9899 7836 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9899 7836 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9899 7836 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НОВОСАДСКА 9899 7836 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 6862 7853/3 0,0204 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 6862 7853/3 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 5383 7856 0,0148 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 5383 7856 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 5383 7856 0,0133

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 5383 7856 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 5383 7856 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 5383 7856 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 13728 7860 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 13728 7860 0,0171

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 13728 7860 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ПИОНИРСКА 13728 7860 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 13728 7860 0,0962 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 13728 7860 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 8524 7862 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 8524 7862 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 8524 7862 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 8524 7862 0,0230 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 6851 7864 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 6851 7864 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 6851 7864 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 6851 7864 0,0120 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПИОНИРСКА 6851 7864 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј 7. ЈУЛА 8294 7869/1 0,0019 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 8294 7869/1 0,0250
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 8294 7869/1 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 8294 7869/1 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9067 7872 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9067 7872 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9067 7872 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј 7. ЈУЛА 9067 7872 0,0390 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7703 7874 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7703 7874 0,0145

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7703 7874 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7703 7874 0,0505 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8717 7876 0,0158

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8717 7876 0,0497 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8717 7876 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7946 7878 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7946 7878 0,0088 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7946 7878 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7946 7878 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7946 7878 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7906 7879 0,0115 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7906 7879 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7906 7879 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
7906 7879 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8916 7880 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8916 7880 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8916 7880 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8916 7880 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8916 7880 0,0064 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8757 7884 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8757 7884 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8757 7884 0,0021 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8757 7884 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8757 7884 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8757 7884 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НОВОБЕЦЕЈС

КИ ПУТ
9174 7885 0,3837 трстик-мочвара 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Бечеј
НОВОБЕЦЕЈС

КИ ПУТ
598 7891/2 0,6773 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

Бечеј
НОВОБЕЦЕЈС

КИ ПУТ
598 7892/2 0,0819 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

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
9102 7897 0,3261 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
9102 7897 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9194 7903 1,0639 ливада 3

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9194 7903 0,5230 шума 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9194 7903 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9194 7903 0,0250

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9194 7903 0,0178

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9194 7903 0,1449

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9194 7903 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9194 7903 0,0254

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НОВОСАДСКА 9194 7903 0,8935
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9194 7903 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0083

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0642

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 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 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0204

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,2091

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0340

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0182

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0129

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0252

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



Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 1,9952
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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 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 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0037

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,4619

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0456

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0059

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0011

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0033

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 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 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 1,5870 шума 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



Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0056

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0022

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0407

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,4101

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0871

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,3455

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0018

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0458

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0009

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0119

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0011

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



Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 0,0096

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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 1,4114 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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 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

Бечеј НОВОСАДСКА 14614 7905 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

Бечеј НОВОСАДСКА 9102 7913/3 0,1114

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НОВОСАДСКА 9102 7913/3 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9174 7923 0,4260 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9174 7924 0,4709 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

Бечеј НОВОСАДСКА 9102 7927/1 0,0005

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

Бечеј НОВОСАДСКА 9102 7927/1 0,3544 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Бечеј
ЗАНАТСКА 

УЛИЦА
9174 7927/2 0,0626 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ЗАНАТСКА 

УЛИЦА
9174 7927/2 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0220

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0220

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0272

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0714

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0223

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 8,1988 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0220

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0218

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0228

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0216

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0337

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0220

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9030 7932 0,0333

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9190 7935 0,6118 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј НОВОСАДСКА 9160 7936 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј НОВОСАДСКА 9160 7936 3,0262 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј У ГРАДУ 7347 7937 0,9166 њива 1 Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
7459 7939 0,0905 бара њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
7459 7939 1,3175 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
7459 7940 0,1121 трстик-мочвара 3 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
7459 7940 0,2741 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
7458 7943 1,0623 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
7458 7944 0,3476 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
7458 7945 0,2694 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј НОВОСАДСКА 8670 7946 0,0896 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8670 7949/1 1,2692 трстик-мочвара 3 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
9174 7949/2 2,2074 трстик-мочвара 3 бара

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДУБОКА БАРА

Бечеј У ГРАДУ 7804 7952/1 0,2765 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8653 7953 0,9679 њива 1 Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
6546 7962 0,0940 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

Бечеј НН 9030 7963 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 9030 7963 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 9030 7963 0,0066 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8326 7964 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8326 7964 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8326 7964 0,0132 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8326 7964 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
8326 7964 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
9030 7965 0,0076 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
9030 7965 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
9030 7965 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
9030 7965 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0602

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0105

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0153

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 1,3275 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НН 14614 7967 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,7440 шума 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0692

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0198

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,2512

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0260

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0235

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НН 14614 7967 0,0172

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0769

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0577

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0380

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0701

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0179

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НН 14614 7967 0,0813

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,1631

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,1048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 3,3768
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0564

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0003

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,1190

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј НН 14614 7967 0,1435

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј НН 14614 7967 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
6546 7969/3 4,1166 ливада 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

Бечеј
ГРАДИШТАНС

КИ ПУТ
6546 7969/5 0,3580 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7970 1,4925

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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7972 0,0298

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7972 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7972 3,3058

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7972 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7972 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
14537 7973/1 1,8900

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Бечеј 7. ЈУЛА 8512 7974/2 0,0619 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



Бечеј ПИОНИРСКА 8512 7975/3 0,1084 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7979/1 1,4636

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

Бечеј УЗ ТИСУ 9202 7979/2 0,0838

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УЗ ТИСУ 9202 7979/2 1,1520

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УЗ ТИСУ 9202 7979/2 0,0165

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УЗ ТИСУ 9202 7979/2 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УЗ ТИСУ 9202 7979/2 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7980 0,1300

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7980 1,6464

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7980 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7980 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7980 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7980 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9134 7981 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

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9134 7981 0,0288
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

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9134 7981 0,0008

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

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9134 7981 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

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9134 7981 0,0108

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

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9134 7981 0,0050

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

Бечеј ПРВОГ МАЈА 9134 7981 0,6142 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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7982 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7982 0,5868 шума 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7982 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7982 1,1745 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
14537 7985/5 0,7312 ливада 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
14537 7985/5 3,2373 шума 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
14537 7985/5 0,2106 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
14537 7985/5 2,9482 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7989 0,0076

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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7989 0,7549

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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7989 0,0004

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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7989 0,0141

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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7989 0,0023

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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7989 0,0032

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

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7992/1 1,1125 ливада 1

одбрамбена 

шума уз 

насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОДБРАМБЕНА ШУМА УЗ 

НАСИП

Бечеј
ГРАÐЕВИНСК

И РЕОН
8512 7992/2 1,4295 пашњак 1

одбрамбена 

шума уз 

насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОДБРАМБЕНА ШУМА УЗ 

НАСИП



Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12979 824 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12979 824 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12979 824 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12979 824 0,0183 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12979 824 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12979 824 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
12979 824 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10130 832 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10130 832 0,0264 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10130 832 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10130 832 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
6750 835 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
6750 835 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
6750 835 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
6750 835 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
6750 835 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
6750 835 0,0249 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9295 836 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9295 836 0,0291 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9295 836 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
9295 836 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10032 840 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10032 840 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10032 840 0,0260 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10032 840 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПАРТИЗАНСК

А
10032 840 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12228 85/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12228 85/1 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12228 85/1 0,0263 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12228 85/1 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 12228 85/1 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 13855 852 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 13855 852 0,0222 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 13855 852 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 13855 852 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 13855 852 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 13855 852 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10363 855 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10363 855 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10363 855 0,0267 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10363 855 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10363 855 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10363 855 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11255 856 0,0260 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11255 856 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11255 856 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11255 856 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11255 856 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 11992 857 0,0138

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11992 857 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11992 857 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11992 857 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11992 857 0,0193 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9391 859 0,0180

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9391 859 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9391 859 0,0176 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 9391 859 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13092 86/1 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13092 86/1 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13092 86/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13092 86/1 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13092 86/1 0,0316 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13092 86/1 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НЕЗНАНОГ 

ЈУНАКА
13544 86/4 0,0018 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НЕЗНАНОГ 

ЈУНАКА
13544 86/4 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НЕЗНАНОГ 

ЈУНАКА
13544 86/4 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НЕЗНАНОГ 

ЈУНАКА
13544 86/4 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
НЕЗНАНОГ 

ЈУНАКА
13544 86/4 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12552 862 0,0277 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12552 862 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12552 862 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12552 862 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 12552 862 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12683 863 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12683 863 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12683 863 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12683 863 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12683 863 0,0261 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12770 864 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12770 864 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12770 864 0,0202 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12770 864 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12770 864 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12770 864 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 10709 865 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10709 865 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10709 865 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10709 865 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10709 865 0,0242 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 10709 865 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12635 866 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12635 866 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12635 866 0,0296 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11285 872 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11285 872 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11285 872 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 11285 872 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11285 872 0,0226 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11285 872 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12692 877 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12692 877 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12692 877 0,0200 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12692 877 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12692 877 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12692 877 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11324 879 0,0302 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11324 879 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 11324 879 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј УДАРНИЦКА 11324 879 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12607 882 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12607 882 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12607 882 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12607 882 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12607 882 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12607 882 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12607 882 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј УДАРНИЦКА 12607 882 0,0178 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10001 894/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10001 894/1 0,0268 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10001 894/1 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10001 894/1 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12757 896 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12757 896 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12757 896 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12757 896 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12757 896 0,0266 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11451 897 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11451 897 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11451 897 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11451 897 0,0122

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11451 897 0,0200 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11351 898 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11351 898 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11351 898 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11351 898 0,0248 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11351 898 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11351 898 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11351 898 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10687 900 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10687 900 0,0224 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10687 900 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10687 900 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10687 900 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12836 901 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12836 901 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12836 901 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12836 901 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12836 901 0,0272 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12836 901 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12836 901 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11625 902 0,0155

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11625 902 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11625 902 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11625 902 0,0220 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13054 904 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13054 904 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13054 904 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13054 904 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13054 904 0,0180 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10688 906 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10688 906 0,0088 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10688 906 0,0274

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10688 906 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10904 91 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10904 91 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10904 91 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10904 91 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 10904 91 0,0010 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

10688 912 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

10688 912 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

10688 912 0,0250 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

10688 912 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

10688 912 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

12672 913 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

12672 913 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

12672 913 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

12672 913 0,0272 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10858 922 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10858 922 0,0210 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10858 922 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10858 922 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10858 922 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
10858 922 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13349 925 0,0265 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13349 925 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13349 925 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13349 925 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
13349 925 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11207 927 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11207 927 0,0250 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11207 927 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11207 927 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11207 927 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
11207 927 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12061 928 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12061 928 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12061 928 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12061 928 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12061 928 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12061 928 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
МИЛОША 

БУГАРСКОГ
12061 928 0,0155 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ЗИЛАХИ 

ЛАЈОША
13304 933/1 0,0453 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

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9995 937 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9995 937 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9995 937 0,0121

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9995 937 0,0261 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9995 937 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11287 938 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11287 938 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11287 938 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11287 938 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11287 938 0,0230 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11287 938 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0428

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11775 940 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11150 943 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11150 943 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11150 943 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11150 943 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11150 943 0,0126 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11150 943 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11150 943 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11243 946 0,0296 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11243 946 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11243 946 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
11243 946 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9690 948 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9690 948 0,0268 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9690 948 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9690 948 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9690 948 0,0004

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9690 948 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11915 95 0,0342 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11915 95 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11915 95 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј ЈОЖЕФ АТИЛЕ 11915 95 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

13714 952/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

13714 952/1 0,0190

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

13714 952/1 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј

ТРГ 

БРАТСТВА И 

ЈЕДИНСТВА

13714 952/1 0,0022 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11127 954 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11127 954 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11127 954 0,0151 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11127 954 0,0171

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11127 954 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11127 954 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11290 955 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11290 955 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11290 955 0,0247 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11290 955 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ПРОЛЕТЕРСК

А
11290 955 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10676 960 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10676 960 0,0230 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10676 960 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10676 960 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10676 960 0,0117

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9444 965 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9444 965 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9444 965 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9444 965 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
9444 965 0,0194 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12301 967 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12301 967 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12301 967 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12301 967 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12301 967 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
12301 967 0,0240 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10588 975 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10588 975 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10588 975 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10588 975 0,0003 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10047 976 0,0146 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10047 976 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10047 976 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10047 976 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10047 976 0,0162

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10047 976 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10047 976 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10047 976 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј
ХУЊАДИ 

ЈАНОША
10047 976 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13246 985 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13246 985 0,0332 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13246 985 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13532 987 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13532 987 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13532 987 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13532 987 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13532 987 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13532 987 0,0166 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 13532 987 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9642 988 0,0002
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9642 988 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9642 988 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9642 988 0,0250 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 9642 988 0,0135

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 11447 989 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 11447 989 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 11447 989 0,0140

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 11447 989 0,0220 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 11447 989 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10487 990 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10487 990 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10487 990 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10487 990 0,0033

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10487 990 0,0228 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10647 992 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10647 992 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10647 992 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10647 992 0,0274 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 10647 992 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12332 994 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12332 994 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12332 994 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12332 994 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12332 994 0,0158 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 12332 994 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 11900 995 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 11900 995 0,0192 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 11900 995 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј АДИ ЕНДРЕ 11900 995 0,0120

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Укупно 1.059,5551

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
1086 135 0,1012 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

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
604 136 0,1011 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

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
958 137 0,1012 ливада 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

Милешево
МОШЕ 

ПИЈАДЕ
954 138 0,1012 ливада 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

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
517 142 0,0156

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Бечеј



Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
517 142 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
517 142 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
517 142 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
517 142 0,0643 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
517 142 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
517 142 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
516 143 0,0883 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
516 143 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
516 143 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
490 144 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
490 144 0,0946 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
489 145 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
489 145 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
489 145 0,0825 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
489 145 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
489 145 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
489 145 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
980 147 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
980 147 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
980 147 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
980 147 0,0783 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
980 147 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
988 148 0,0064 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
988 148 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ВУКА 

КАРАYИЦА
988 148 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево 12. ОКТОБРА 988 149 0,0695 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

Милешево 12. ОКТОБРА 120 150 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево 12. ОКТОБРА 120 150 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево 12. ОКТОБРА 120 150 0,0809 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 116 1501/2 3,0242 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005966/2013

Милешево КУТОШ 116 1501/3 7,7194 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-005966/2013, 46-

009495/2014, 46-

001561/2014

Милешево КУТОШ 116 1501/3 45,2306 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-005966/2013, 46-

009495/2014, 46-

001561/2014

Милешево КУТОШ 116 1502/1 7,7482 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-011925/2012

Милешево КУТОШ 116 1502/10 3,3053 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-011925/2012

Милешево КУТОШ 116 1502/11 3,8214 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-011925/2012

Милешево КУТОШ 116 1502/12 1,3782 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-011925/2012



Милешево КУТОШ 116 1502/13 0,0065 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-001249/13

Милешево КУТОШ 116 1502/13 3,3383 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-001249/13

Милешево КУТОШ 116 1502/14 0,0545 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006610/2014

Милешево КУТОШ 116 1502/14 0,0492 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-001249/2013

Милешево КУТОШ 116 1502/14 1,6684 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006610/2014

Милешево КУТОШ 116 1502/14 1,5079 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-001249/2013

Милешево КУТОШ 116 1502/15 2,8826 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-005242/2013, 46-

006610/2014

Милешево КУТОШ 116 1502/15 0,2130 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-005242/2013, 46-

006610/2014

Милешево КУТОШ 116 1502/17 0,4098 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-014962/2013

Милешево КУТОШ 116 1502/17 2,7799 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-014962/2013

Милешево КУТОШ 116 1502/18 0,6091 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-014962/2013

Милешево КУТОШ 116 1502/18 3,0196 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-014962/2013



Милешево КУТОШ 116 1502/19 0,2287 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006610/2014

Милешево КУТОШ 116 1502/19 0,3320 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-014962/2013

Милешево КУТОШ 116 1502/19 0,8726 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006610/2014

Милешево КУТОШ 116 1502/19 1,2668 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-014962/2013

Милешево КУТОШ 116 1502/20 0,9729 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-012859/2013, 46-

006610/2014

Милешево КУТОШ 116 1502/20 2,8697 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-012859/2013, 46-

006610/2014

Милешево КУТОШ 116 1502/21 0,5771 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006610/2014

Милешево КУТОШ 116 1502/21 3,1762 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006610/2014

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0886

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0391

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0299

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0392

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



Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0391

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0174

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0219

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0007

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0510

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0487

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0391

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0408

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 8,2246
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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0478

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0009

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0422

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



Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0088

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0920

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0409

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0728

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

Милешево КУТОШ 1093 1503 0,0137

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

Милешево КУТОШ 1167 1504 1,8011 њива 2 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006066/2013, 46-

002997/2013

Милешево КУТОШ 1167 1504 47,6393 њива 2 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008306/2013          46-

007351/2013          46-

011850/2012          46-

015673/2013          46-

002674/2013          46-

Милешево КУТОШ 1167 1504 11,7129 њива 2 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004302/2012

Милешево КУТОШ 1167 1504 10,1438 њива 2 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-016722/2013

Милешево КУТОШ 1167 1504 11,7689 њива 1 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-004302/2012

Милешево КУТОШ 1167 1504 10,1925 њива 1 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-016722/2013

Милешево КУТОШ 1167 1504 1,8097 њива 1 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006066/2013, 46-

002997/2013



Милешево КУТОШ 1167 1504 47,8676 њива 1 њива
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-008306/2013          46-

007351/2013          46-

011850/2012          46-

015673/2013          46-

002674/2013          46-

Милешево КУТОШ 1167 1505/7 106,1543 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-012768/2013        46-

008306/2013          46-

026871/2014          46-

027293/2014          46-

004788/2013          46-

Милешево КУТОШ 1167 1505/7 21,3685 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-012768/2013        46-

008306/2013          46-

026871/2014          46-

027293/2014          46-

004788/2013          46-

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
515 152 0,0098

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
515 152 0,0870 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
515 152 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МОШЕ 

ПИЈАДЕ
120 157 0,1012 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

Милешево ОМЛАДИНСКА 1086 162 0,1012 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

Милешево КУТОШ 120 1626 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Милешево КУТОШ 120 1626 1,2567 гробље гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Милешево ОМЛАДИНСКА 618 163/10 0,1012 ливада 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

Милешево ОМЛАДИНСКА 598 163/11 0,1012 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



Милешево ОМЛАДИНСКА 590 163/12 0,1013 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

Милешево ОМЛАДИНСКА 589 163/13 0,1012 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

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
599 163/2 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
599 163/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
599 163/2 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
599 163/2 0,0276 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 585 163/3 0,1012 ливада 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

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
120 163/4 0,1011 ливада 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

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
617 163/6 0,1012 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

Милешево
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
1026 163/7 0,1007 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

Милешево ОМЛАДИНСКА 600 163/8 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ОМЛАДИНСКА 600 163/8 0,0126

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево ОМЛАДИНСКА 600 163/8 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ОМЛАДИНСКА 600 163/8 0,0258 ливада 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ОМЛАДИНСКА 120 163/9 0,1016 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

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
527 165 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
527 165 0,2078 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
527 165 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево КУТОШ 120 1674 0,0067

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

Милешево КУТОШ 120 1674 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

Милешево КУТОШ 120 1674 0,0107

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

Милешево КУТОШ 120 1674 0,3928 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

Милешево КУТОШ 1167 1682 0,0522
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

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
963 169 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
963 169 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
963 169 0,1856 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
963 169 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 1167 1690/5 0,5683 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006610/2014

Милешево КУТОШ 1167 1690/5 0,4097 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006610/2014

Милешево КУТОШ 1167 1690/5 0,6943 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006610/2014

Милешево ЛЕЊИНОВА 1123 170 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 1123 170 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 1123 170 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 1123 170 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 1123 170 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 1123 170 0,1848 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево ЛЕЊИНОВА 1123 170 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 1123 170 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 1093 1702 0,0744

земљиште под 

зградом-

објектом

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

Милешево КУТОШ 1093 1702 0,5065
земљиште уз 

зграду - објекат

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

Милешево КУТОШ 120 1725 0,0580

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

Милешево КУТОШ 1188 1726/1 0,0110

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

Милешево КУТОШ 1188 1726/1 0,0562

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

Милешево КУТОШ 1188 1726/1 1,3498
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

Милешево КУТОШ 1188 1726/1 0,1890 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

Милешево КУТОШ 1188 1726/1 0,0358

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

Милешево КУТОШ 1188 1726/1 0,0037

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

Милешево ЛЕЊИНОВА 330 175 0,1824 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево ЛЕЊИНОВА 330 175 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 330 175 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 330 175 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 330 175 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 989 179 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 989 179 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 989 179 0,1606 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 989 179 0,0130

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 989 179 0,0047

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 989 179 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 203 180 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 203 180 0,1748 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево ЛЕЊИНОВА 203 180 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 203 180 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 601 181 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 601 181 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 601 181 0,1763 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
985 184 0,1866 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
985 184 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
985 184 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
985 184 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
985 184 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
721 185 0,1848 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
721 185 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
721 185 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
150 186 0,1806 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
150 186 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
150 186 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
МАРКА 

ОРЕШКОВИЦА
150 186 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
20 188 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
20 188 0,1919 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
20 188 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
20 188 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
20 188 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
972 189 0,1822 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
972 189 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
972 189 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
972 189 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
972 189 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
223 192 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
223 192 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
223 192 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
223 192 0,1934 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
959 193 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
959 193 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
959 193 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
959 193 0,1870 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
959 193 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
36 195 0,1823 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
36 195 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
36 195 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
36 195 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
109 196 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
109 196 0,1756 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
109 196 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
109 196 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
109 196 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 1167 2038 5,0810 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006435/2013

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
953 206 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
953 206 0,1784 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
953 206 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
953 206 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
953 206 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
111 207 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
111 207 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
111 207 0,1964 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
111 207 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
111 207 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
25 211 0,1868 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
25 211 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
25 211 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
25 211 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
25 211 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 259 213 0,1814 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 259 213 0,0150

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 259 213 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 259 213 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 961 214 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 961 214 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 961 214 0,0159

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 961 214 0,1765 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 120 2165 0,1616

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

Милешево ЛЕЊИНОВА 368 217 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево ЛЕЊИНОВА 368 217 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Милешево ЛЕЊИНОВА 368 217 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево ЛЕЊИНОВА 368 217 0,1880 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево ЛЕЊИНОВА 368 217 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево ЛЕЊИНОВА 991 218 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 991 218 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 991 218 0,1847 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 991 218 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 991 218 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 991 218 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 420 219 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 420 219 0,1812 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 420 219 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево ЛЕЊИНОВА 420 219 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 420 219 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 80 220 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 80 220 0,1929 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 80 220 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 80 220 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 120 2209 0,1616

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

Милешево ЛЕЊИНОВА 504 222 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 504 222 0,1925 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 504 222 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 504 222 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 43 223 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево ЛЕЊИНОВА 43 223 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 43 223 0,1944 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 965 224 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево ЛЕЊИНОВА 965 224 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево ЛЕЊИНОВА 965 224 0,1983 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Милешево ЛЕЊИНОВА 965 224 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Милешево КУТОШ 120 2242 0,0085

земљиште под 

зградом-

објектом

гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Милешево КУТОШ 120 2242 1,5739 њива 2 гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
538 225 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
538 225 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
538 225 0,1866 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
538 225 0,0058

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево КУТОШ 1193 2277 9,5271 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-025704/2014

Милешево КУТОШ 1193 2277 2,3555 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-025704/2014

Милешево КУТОШ 1167 2279 1,0459 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009211/2013

Милешево КУТОШ 1167 2279 2,7864 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009362/2012

Милешево КУТОШ 1167 2279 1,5660 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-001228/2014, 46-

001562/2014, 46-

001742/2014

Милешево КУТОШ 1167 2279 50,9826 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-009884/2013         46-

009897/2013          46-

001421/2014          46-

006919/2014     46-

001742/2014          46-

Милешево КУТОШ 1167 2279 2,7864 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009362/2012

Милешево КУТОШ 1167 2279 5,9830 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009362/2012

Милешево КУТОШ 1167 2279 2,2456 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009211/2013

Милешево КУТОШ 1167 2279 5,9830 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009362/2012

Милешево КУТОШ 1167 2279 109,4689 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-009884/2013         46-

009897/2013          46-

001421/2014          46-

006919/2014     46-

001742/2014          46-

Милешево КУТОШ 1167 2279 3,3624 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-001228/2014, 46-

001562/2014, 46-

001742/2014



Милешево КУТОШ 116 2281/2 0,0411 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-012383/2012          46-

015673/2013          46-

000199/2012

Милешево КУТОШ 116 2281/2 34,6188 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-012383/2012          46-

015673/2013          46-

000199/2012

Милешево КУТОШ 117 2282 21,8146 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006435/2013, 46-

002774/2012, 46-

002781/2012

Милешево КУТОШ 117 2282 14,2919 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-017894/2013, 46-

017886/2013

Милешево КУТОШ 120 2284 0,3801

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

Милешево КУТОШ 1167 2286/1 42,3161 њива 2 Није државна својина Промена облика својине

Милешево КУТОШ 630 2286/2 0,1219

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

Милешево КУТОШ 630 2286/2 1,2623

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

Милешево КУТОШ 1195 2287 1,6000 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-016270/2013

Милешево КУТОШ 1195 2287 64,3054 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-003424/2012, 46-

015475/2012

Милешево КУТОШ 1183 2288 1,3211 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-012579/2013, 46-

001421/2014, 46-

032772/2014, 46-

032788/2014, 46-

008684/2013, 46-

Милешево КУТОШ 1183 2288 51,3211 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-012579/2013, 46-

001421/2014, 46-

032772/2014, 46-

032788/2014, 46-

008684/2013, 46-



Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
338 229 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
338 229 0,1913 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
338 229 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 1167 2290/1 0,4942 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

Милешево КУТОШ 1167 2290/1 0,9576 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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0050

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0222

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0014

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0476

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0031

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0020

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



Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0283

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0051

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0114

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0048

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0052

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 15,6162
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

Милешево КУТОШ 1093 2291 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

Милешево КУТОШ 1093 2291 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

Милешево КУТОШ 1093 2291 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

Милешево КУТОШ 1093 2291 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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0286

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0073

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



Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0267

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0033

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0147

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0049

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 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

Милешево КУТОШ 1093 2291 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 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0417

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,1524

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0050

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0420

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0048

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



Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0188

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0493

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0051

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0048

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0241

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,3188

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0048

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0271

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 0,0136

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

Милешево КУТОШ 1093 2291 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

Милешево КУТОШ 1179 2293 37,3875 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-001600/2013, 46-

018576/2014, 46-

012797/2013, 46-

002674/2013, 46-

007406/2013

Милешево КУТОШ 1179 2293 28,8516 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-001600/2013, 46-

018576/2014, 46-

012797/2013, 46-

002674/2013, 46-

007406/2013



Милешево КУТОШ 1167 2294/12 0,5749 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-011864/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/14 0,9887 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-011840

Милешево КУТОШ 1167 2294/17 2,9833 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-009392/2012, 46-

006435/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/19 4,8183 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/20 8,8835 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/21 10,6090 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/22 1,0988 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/23 21,5793 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/24 0,7676 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/24 12,0725 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/25 1,3769 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/25 0,9372 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012



Милешево КУТОШ 1167 2294/26 0,6888

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

Милешево КУТОШ 1167 2294/27 0,6079 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/3 4,4070 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-000286/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/4 7,8231 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006920/2014, 46-

000286/2017, 46-

006435/2013

Милешево КУТОШ 1167 2294/5 9,8101 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/7 3,7572 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/8 2,6456 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2294/9 2,6461 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-009392/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/1 3,4120 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/10 2,4180 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/11 0,2784 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/11 2,1120 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012



Милешево КУТОШ 1167 2295/12 2,1999 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

46-006000/2012,46-

000286/2017

Милешево КУТОШ 1167 2295/2 3,4118 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/20 0,6779

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

Милешево КУТОШ 1167 2295/21 1,0269 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/21 2,7124 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/22 1,8241 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/22 1,7312 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/23 8,0439 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/23 0,6817 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/24 8,5828 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/25 0,3225 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/26 5,3415 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012



Милешево КУТОШ 1167 2295/27 5,3418 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/28 3,6063 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/3 3,4118 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/30 0,7751 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/31 2,3250 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/32 2,3254 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/36 1,3331 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/37 1,3329 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/39 1,1077 њива 4
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/39 2,2830 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/4 3,1614 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/41 3,4224 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012



Милешево КУТОШ 1167 2295/42 3,4224 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/5 3,7945 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/6 1,7587 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006610/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/7 3,0308 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево КУТОШ 1167 2295/8 5,6055 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-006000/2012

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
899 230 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
899 230 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
899 230 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
899 230 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
899 230 0,1822 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 120 2305 0,5090

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

Милешево КУТОШ 120 2306 0,7962

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



Милешево КУТОШ 120 2307 0,2123

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

Милешево КУТОШ 120 2308 0,3123

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

Милешево КУТОШ 120 2309 0,8620

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

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
987 231 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
987 231 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
987 231 0,0253

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
987 231 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
987 231 0,0365

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
987 231 0,1224 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 120 2310 0,4767

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

Милешево КУТОШ 120 2311 0,6747

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

Милешево КУТОШ 120 2312 0,4248

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



Милешево КУТОШ 1167 2313/1 1,8683

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

Милешево КУТОШ 1167 2313/2 0,0715

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

Милешево КУТОШ 120 2314 0,2442

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

Милешево КУТОШ 120 2315 0,4258

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

Милешево КУТОШ 120 2316 0,6676

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

Милешево КУТОШ 120 2317 0,5200

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

Милешево КУТОШ 120 2318 1,6905

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

Милешево КУТОШ 120 2319 0,5832

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

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
211 232 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
211 232 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
211 232 0,1868 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
211 232 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
211 232 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 120 2320 0,2593

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

Милешево КУТОШ 120 2321 0,3136

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

Милешево КУТОШ 120 2322 0,4001

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

Милешево КУТОШ 120 2323 0,6829

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

Милешево КУТОШ 120 2324 0,2308

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

Милешево КУТОШ 120 2325 1,5990

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

Милешево КУТОШ 120 2326 0,2974

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

Милешево КУТОШ 120 2327 3,0114

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

Милешево КУТОШ 120 2328 0,2578

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

Милешево КУТОШ 120 2329 0,6223

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

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
978 233 0,0116

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
978 233 0,1836 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
978 233 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
978 233 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
978 233 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
978 233 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 120 2330 0,5045

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

Милешево КУТОШ 120 2331 0,2429

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

Милешево КУТОШ 120 2332 2,5073

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

Милешево КУТОШ 120 2333 0,2401

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

Милешево КУТОШ 120 2334 0,6049

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

Милешево КУТОШ 120 2335 0,5730

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

Милешево КУТОШ 120 2336 0,6856

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



Милешево КУТОШ 120 2337 1,9356

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

Милешево КУТОШ 120 2338 0,5480

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

Милешево КУТОШ 120 2339 1,6955

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

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
981 234 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
981 234 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
981 234 0,1811 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
981 234 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
981 234 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
981 234 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 120 2340 3,8587

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

Милешево КУТОШ 120 2341 1,0343

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

Милешево КУТОШ 120 2342 0,3122

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



Милешево КУТОШ 120 2343 0,2112

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

Милешево КУТОШ 120 2344 0,2081

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

Милешево КУТОШ 120 2345 1,2246

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

Милешево КУТОШ 120 2346 0,8569

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

Милешево КУТОШ 120 2347 0,1017

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

Милешево КУТОШ 120 2348 0,2460

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

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
100 235 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
100 235 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
100 235 0,1782 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
100 235 0,0196

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 120 2350 0,5050

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

Милешево КУТОШ 120 2351 0,5387

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



Милешево КУТОШ 1167 2352 0,8334

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

Милешево КУТОШ 120 2353 0,1350

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

Милешево КУТОШ 120 2355 0,8246

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

Милешево КУТОШ 120 2356 0,6942

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

Милешево КУТОШ 120 2357 0,3727

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

Милешево КУТОШ 120 2358 0,3489

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

Милешево КУТОШ 120 2359 0,1392

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

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
914 236 0,1872 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
914 236 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
914 236 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
914 236 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
БОРИСА 

КИДРИЦА
914 236 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево КУТОШ 120 2360 1,4949

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

Милешево КУТОШ 120 2361 0,8262

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

Милешево КУТОШ 120 2362 0,9712

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

Милешево КУТОШ 120 2363 0,7636

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

Милешево КУТОШ 120 2364 4,1496

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

Милешево КУТОШ 120 2365 0,5135

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

Милешево КУТОШ 120 2366 0,3413

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

Милешево КУТОШ 120 2367 0,6909

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

Милешево КУТОШ 120 2368 1,5222

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

Милешево КУТОШ 120 2369 0,8124

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

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
955 237 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
955 237 0,1770 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
955 237 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
955 237 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
955 237 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
955 237 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево КУТОШ 120 2370 3,1884

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

Милешево КУТОШ 120 2371 6,0921

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

Милешево КУТОШ 120 2372 0,7621

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

Милешево КУТОШ 120 2373 0,6636

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

Милешево КУТОШ 120 2374 0,9157

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

Милешево КУТОШ 120 2375 2,3563

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

Милешево КУТОШ 120 2376 0,9480

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

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
832 238 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
832 238 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
832 238 0,1890 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
833 239 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
833 239 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
833 239 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
833 239 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
833 239 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
833 239 0,1814 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
974 240 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
974 240 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
974 240 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
974 240 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
974 240 0,1903 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
974 240 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
93 241 0,1916 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
93 241 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
93 241 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
366 242 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
366 242 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
366 242 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
366 242 0,1799 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
366 242 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
366 242 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
289 243 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
289 243 0,1756 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
289 243 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
289 243 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
289 243 0,0146

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
417 245 0,1903 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
417 245 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
417 245 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
365 248 0,1648 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
365 248 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
365 248 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
365 248 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
365 248 0,0163

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
218 250 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
218 250 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
218 250 0,1803 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
218 250 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
218 250 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
21 253 0,1788 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
21 253 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
21 253 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
21 253 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
21 253 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
21 253 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
21 253 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
576 254 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
576 254 0,1984 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
576 254 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
68 258 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
68 258 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
68 258 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
68 258 0,1259 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
967 260 0,1869 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
967 260 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
967 260 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
967 260 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
967 260 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
703 262 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
703 262 0,0009

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
703 262 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
703 262 0,1938 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
230 264 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
230 264 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
230 264 0,1905 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
310 265 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
310 265 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
310 265 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
310 265 0,1854 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
310 265 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
417 266 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
417 266 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
417 266 0,1932 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
250 267 0,1860 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
250 267 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
250 267 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
250 267 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
427 268 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
427 268 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
КИШ 

ФЕРЕНЦА
427 268 0,1812 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
195 269 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
195 269 0,1815 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
195 269 0,0139

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
195 269 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
219 270 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
219 270 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
219 270 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
219 270 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
219 270 0,1857 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
219 270 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
170 274 0,1820 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
170 274 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
170 274 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
170 274 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
170 274 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
417 277 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
417 277 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
417 277 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
417 277 0,0111

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
417 277 0,1824 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
374 278 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
374 278 0,1863 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
374 278 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
374 278 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
498 279 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
498 279 0,1824 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
498 279 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
498 279 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
498 279 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
964 280 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
964 280 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
964 280 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
964 280 0,1800 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
964 280 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
312 281 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
312 281 0,1796 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
312 281 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
312 281 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
312 281 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 967 284 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 967 284 0,0155

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 967 284 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 967 284 0,1976 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
339 285 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
339 285 0,0852 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
339 285 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
132 287 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
132 287 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
132 287 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
132 287 0,0830 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево ЛЕЊИНОВА 55 289 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 55 289 0,0497
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 55 289 0,0708 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 55 289 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 55 289 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 511 291 0,0277 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 511 291 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 511 291 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 509 293 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 509 293 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 509 293 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 509 293 0,0230 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево ЛЕЊИНОВА 94 294 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 94 294 0,0223 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 94 294 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 94 294 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 508 295 0,0520 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 508 295 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 508 295 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 506 296 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 506 296 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 506 296 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 506 296 0,0195 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 506 296 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево ЛЕЊИНОВА 555 298 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 555 298 0,0197 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 555 298 0,0132

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 503 300 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 503 300 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 503 300 0,0292 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 596 301 0,0253 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 596 301 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 596 301 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 502 302 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 502 302 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЛЕЊИНОВА 502 302 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево ЛЕЊИНОВА 502 302 0,0264 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
417 303 0,0327 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
417 303 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
417 303 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
304 304 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
304 304 0,1752 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
304 304 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
288 305 0,1708 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
288 305 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
288 305 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
288 305 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
121 306 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
121 306 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
121 306 0,0148

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
121 306 0,1660 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
970 307 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
970 307 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
970 307 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
970 307 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
970 307 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
970 307 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
970 307 0,1720 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
340 308 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
340 308 0,0504

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
340 308 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
340 308 0,1594 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
340 308 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
764 309 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
764 309 0,1660 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
764 309 0,0003

земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
764 309 0,0123

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
764 309 0,0497

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
290 310 0,1715 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
290 310 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
290 310 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
290 310 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
986 311 0,1667 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
986 311 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
986 311 0,0051

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
986 311 0,0127

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
992 312 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
992 312 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
992 312 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
992 312 0,1808 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
328 313 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
328 313 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
328 313 0,0147

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
328 313 0,1698 њива 1 Није државна својина Промена облика својине



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
328 313 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
353 314 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
353 314 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
353 314 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
353 314 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
353 314 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
353 314 0,1712 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
393 316 0,1746 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
393 316 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
393 316 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
393 316 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
609 319/1 0,1504 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



Милешево
ПРОЛЕТЕРСК

А
628 319/2 0,1511 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

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
976 320 0,1861 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
976 320 0,0113

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
976 320 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
976 320 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
976 320 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
701 321 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
701 321 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
701 321 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
701 321 0,2005 њива 2

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
496 323 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
496 323 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
496 323 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
496 323 0,1788 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
496 323 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
495 324 0,1908 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
495 324 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
495 324 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
494 325 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
494 325 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
494 325 0,1897 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
319 328 0,0008 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

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
319 328 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

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
217 329 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
217 329 0,2019 њива 2

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
217 329 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
975 344 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
975 344 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
975 344 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
975 344 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
975 344 0,1860 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
956 345 0,1912 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
956 345 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
956 345 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
481 347 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
481 347 0,2024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
481 347 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
481 347 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЈОЖЕФ АТИЛЕ 704 378 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЈОЖЕФ АТИЛЕ 704 378 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЈОЖЕФ АТИЛЕ 704 378 0,1380 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЈОЖЕФ АТИЛЕ 704 378 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
1092 392 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
1092 392 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
1092 392 0,1739 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
1092 392 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
1092 392 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
1092 392 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
1092 392 0,0095

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево
ПЕТЕФИ 

ШАНДОРА
1092 392 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЗМАЈ ЈОВИНА 493 47 0,0849 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЗМАЈ ЈОВИНА 493 47 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЗМАЈ ЈОВИНА 493 47 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЗМАЈ ЈОВИНА 493 47 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЗМАЈ ЈОВИНА 1107 48 0,0069

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЗМАЈ ЈОВИНА 1107 48 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЗМАЈ ЈОВИНА 1107 48 0,0712 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЗМАЈ ЈОВИНА 1107 48 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЗМАЈ ЈОВИНА 1107 48 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево ЗМАЈ ЈОВИНА 1107 48 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Милешево
МАКСИМА 

ГОРКОГ
120 98 0,2905 њива 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

Укупно 1.193,0475

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
866 103 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
866 103 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
866 103 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
866 103 0,0530 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
866 103 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
866 103 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
1 11 0,1597 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
1 11 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
1 11 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
1 11 0,0115

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
1 11 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Милешево



Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
729 12 0,1578 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
729 12 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
729 12 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
729 12 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
729 12 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
729 12 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА
55 120 0,0124

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА
55 120 0,1650 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА
55 120 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА
55 120 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА
55 120 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА
55 120 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА
236 123 0,0686 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

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
563 13 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
563 13 0,1658 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
563 13 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
563 13 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
563 13 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
563 13 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
563 13 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
563 13 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
563 13 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
754 14 0,1779 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
754 14 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
754 14 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
754 14 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
754 14 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
754 14 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
280 145/10 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
280 145/10 0,0251 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
396 145/4 0,0280 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
396 145/4 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
418 160 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
418 160 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
418 160 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
418 160 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
418 160 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ИВЕ ЛОЛЕ 

РИБАРА
418 160 0,1696 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1180 186 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1180 186 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1180 186 0,0458 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1180 186 0,0136

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1180 186 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1180 186 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
1180 186 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић БЕЛА ЈАРОШ 655 1865 0,0038 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

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
539 187/3 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
539 187/3 0,0231 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
539 187/3 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
336 187/6 0,0267 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

РАДИЦЕВИЦА
336 187/6 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1202 1883/1 0,0038 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 426 1885/2 0,0038 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1199 1894 0,0028 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1200 1895 0,0012 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 8 1946 0,0019 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 8 1946 0,0023 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1206 1948 0,0022 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1206 1948 0,0005 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1203 1949/1 0,0008 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



Радичевић ЦИКЕРИЈА 1203 1949/1 0,0002 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1040 1976 0,0012 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1040 1976 0,0030 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1072 1981/3 0,0033 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 108 1982/1 0,0003 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 108 1982/1 0,0036 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

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
89 1995 0,0727 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

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
159 1996 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
159 1996 0,0061

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
159 1996 0,0034 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
159 1996 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
732 1999 0,0600 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
732 1999 0,0096

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
678 2000 0,0606 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
678 2000 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
873 2002 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
873 2002 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
873 2002 0,0027 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
873 2002 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
873 2002 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
367 2004 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
367 2004 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
367 2004 0,0600 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
367 2004 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
846 2005 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
846 2005 0,0571 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
625 2006 0,0506 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
625 2006 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
625 2006 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
625 2006 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
779 2007 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
779 2007 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
779 2007 0,0474 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
779 2007 0,0080

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
281 2008 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
281 2008 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
281 2008 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
281 2008 0,0467 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
87 2009 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
87 2009 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
87 2009 0,0474 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
87 2009 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
670 2011 0,0929 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

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
339 2014 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
339 2014 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
339 2014 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
339 2014 0,0418 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
339 2014 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
721 2015 0,0479 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
721 2015 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
692 2018 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
692 2018 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
692 2018 0,0430 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
917 2019 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
917 2019 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
917 2019 0,0506 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
306 2022 0,0484 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
306 2022 0,0101

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
980 2027 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
980 2027 0,0460 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
980 2027 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
599 2031 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
599 2031 0,0090 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
599 2031 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
573 2035 0,0476 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
573 2035 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
546 2036 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
546 2036 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
546 2036 0,0422 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
546 2036 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1197 2067/1 0,0004 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1198 2067/3 0,0062 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



Радичевић ЦИКЕРИЈА 1201 2080 0,0068 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 534 2081 0,0002 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1164 2091 0,0023 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1164 2091 0,0004 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1204 2092 0,0013 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1204 2092 0,0003 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1227 2093/1 2,0384 пашњак 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005799/2012

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
111 2093/4 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
111 2093/4 0,0692 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
111 2093/4 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
111 2093/4 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
872 2093/5 0,0722 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
872 2093/5 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
872 2093/5 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
872 2093/5 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
690 2093/8 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
690 2093/8 0,0614 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2093/9 0,4354 пашњак 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

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
855 210/1 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
855 210/1 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
855 210/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
855 210/1 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
855 210/1 0,0528 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЦИКЕРИЈА 705 2103/2 0,1154 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



Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
309 211 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
309 211 0,0495 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
309 211 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
309 211 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
309 211 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
857 212 0,1603 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
857 212 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
857 212 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
857 212 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
857 212 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
857 212 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
857 212 0,0057

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
857 212 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2132 0,1268 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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 1227 2134 6,5202 пашњак 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005781/2012

Радичевић РАДНИЦКА 817 2137/10 0,0872 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 817 2137/10 0,0128

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 817 2137/10 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 379 2137/12 0,0032 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 379 2137/12 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 379 2137/12 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 379 2137/12 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 379 2137/12 0,0104

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 164 2137/13 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић РАДНИЦКА 164 2137/13 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 164 2137/13 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 164 2137/13 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 164 2137/13 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 164 2137/13 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 164 2137/13 0,0766 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 351 2137/15 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 351 2137/15 0,0822 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 351 2137/15 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 351 2137/15 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 351 2137/15 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 351 2137/15 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић РАДНИЦКА 351 2137/15 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 518 2137/19 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 518 2137/19 0,0742 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 828 2137/3 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 828 2137/3 0,0901 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 828 2137/3 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 829 2137/4 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 829 2137/4 0,0663 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 829 2137/4 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 829 2137/4 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 829 2137/4 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 829 2137/4 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић РАДНИЦКА 750 2137/8 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 750 2137/8 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 750 2137/8 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 750 2137/8 0,1381 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
350 2138 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
350 2138 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
350 2138 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
350 2138 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
350 2138 0,1079 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
220 2141 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
220 2141 0,1247 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
975 2144 0,1258 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
975 2144 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
975 2144 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
185 2146 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
185 2146 0,1272 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
185 2146 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
186 2148 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
186 2148 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
186 2148 0,1282 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
186 2148 0,0054

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
186 2148 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
202 215 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
202 215 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
202 215 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
202 215 0,1063 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
6 2150/11 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
6 2150/11 0,0092 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
6 2150/11 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
6 2150/11 0,0026

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
6 2150/11 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
6 2150/11 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
359 2150/13 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
359 2150/13 0,0229 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
359 2150/13 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
359 2150/14 0,0110

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
359 2150/14 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
359 2150/14 0,0100 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
359 2150/14 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
670 2150/15 0,0847 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

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

670 2150/16 0,1137 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

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
748 2150/2 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
748 2150/2 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
748 2150/2 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
748 2150/2 0,0106 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
748 2150/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
362 2150/3 0,0662 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
362 2150/3 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
856 2150/5 0,0118

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
856 2150/5 0,0150 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
856 2150/5 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
670 2152/1 0,0863 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

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
700 2152/2 0,0214 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
700 2152/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
700 2152/2 0,0064

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
656 2152/9 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
656 2152/9 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
656 2152/9 0,0195 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
23 2153 0,0088

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
23 2153 0,0689 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
404 2154 0,0777 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

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
688 2155 0,0776 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

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
601 2156 0,0778 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

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
971 2157 0,0091 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
971 2157 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
971 2157 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
971 2157 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
971 2157 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
971 2157 0,0091

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
79 2159 0,0694 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
79 2159 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
472 216 0,1357 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
472 216 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
472 216 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
472 216 0,0099

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
472 216 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
472 216 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
447 2161 0,0777 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

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
15 2162 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
15 2162 0,0117 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
15 2162 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
15 2162 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
15 2162 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
483 2163 0,0097 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
483 2163 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
483 2163 0,0103

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
483 2163 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
483 2163 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
670 2166 0,0766 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
670 2166 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
670 2168 0,0777 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

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
670 2169 0,0777 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

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
704 217 0,0502

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
704 217 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
704 217 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
704 217 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
704 217 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
704 217 0,0073

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
704 217 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
704 217 0,1035 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
704 217 0,0125

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
670 2170 0,6590 пашњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
БРАНКА 

ЦОПИЦА
670 2170 0,0079

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
330 218 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
330 218 0,1735 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
330 218 0,0140

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
330 218 0,0081

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2189 0,9778 њива 1 гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ



Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
427 220 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
427 220 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
427 220 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
427 220 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
427 220 0,0643 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЛИВАДЕ 670 2207 0,1798

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2214/5 0,9502 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005799/2012

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2214/5 0,3790 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-005799/2012

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2216 0,2767

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

Радичевић ЛИВАДЕ 1207 2217/1 0,9600 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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2217/13 0,1951

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2218 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



Радичевић ЛИВАДЕ 705 2218 0,0403

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2218 0,0742

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2218 0,0087

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2218 0,0183

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2218 0,0687

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2218 0,0007

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2218 3,4303

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2218 0,0697

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2218 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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2219 0,0217

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2219 3,1219
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

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
85 222 0,0236 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
85 222 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
85 222 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
85 222 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
85 222 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2220 0,4630

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

Радичевић ЛИВАДЕ 1172 2221/1 0,0004

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

Радичевић ЛИВАДЕ 1172 2221/1 0,1347 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Радичевић ЛИВАДЕ 1172 2221/1 0,0803 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Радичевић ЛИВАДЕ 1172 2221/1 0,0041

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2221/2 5,1958 њива 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-000916/2013

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2226 0,5514

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

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
74 223 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
74 223 0,0155 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
74 223 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
74 223 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
75 225 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
75 225 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
75 225 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
75 225 0,0103 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2258 0,2074

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

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
524 227 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
524 227 0,0036 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
524 227 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
524 227 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
524 227 0,0007

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
524 227 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
524 227 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2270 0,7228 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-016270/2013

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
523 228 0,0080 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
523 228 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
523 228 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
523 228 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
523 228 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
852 229 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
852 229 0,0096 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
852 229 0,0109

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
371 230 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
371 230 0,0052

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
371 230 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
371 230 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
371 230 0,0026 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
371 230 0,0006

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
753 232 0,0016 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
753 232 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
753 232 0,0060

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
753 232 0,0005

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
753 232 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
753 232 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић ЛИВАДЕ 706 2329/4 0,2008 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

Радичевић ЛИВАДЕ 1191 2332 26,7193 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
46-001437/2013

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2334/14 0,2475

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

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2334/9 0,0748 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

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
73 234 0,0042

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
73 234 0,0065 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
73 234 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
73 234 0,0499

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
73 234 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЛИВАДЕ 705 2340/4 0,0353 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

Радичевић ЛИВАДЕ 156 2344 50,9969 бара канал

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
642 235 0,0086 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
642 235 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
642 235 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
642 235 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2350 3,8207

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2351 0,1645

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2352 0,5059

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2353 0,3281

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2354 1,0280

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2355 0,1680

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2356 1,8783

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2357 0,5521

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2358 1,1273

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



Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2359 0,1691

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2360 0,1968

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2361 1,0266

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2362 0,5659

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2363 0,7885

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2364 0,4838

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2365 0,4961

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2366 1,5686

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2367 0,3831

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2368 0,1211

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2369 0,8674

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2370 0,2592

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



Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2371 0,3424

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2372 0,9590

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2373 0,1964

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2374 0,5013

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2375 0,2496

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 157 2376 18,4142

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2377 0,2218

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2378 1,2699

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2379 0,6203

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

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
408 238 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
408 238 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
408 238 0,0024 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
408 238 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2380 0,4478

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2381 0,3793

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2382 0,2908

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2383 0,7763

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2384 0,2571

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2385 0,9034

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2386 0,2445

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2387 0,8119

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2388 0,3600

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2389 0,9085

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2390 0,0906

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



Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2391 0,2075

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2392 0,2440

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2393 0,8550

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2394 0,1149

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

Радичевић ЦИКЕРИЈА 670 2395 0,1254

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

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
199 240 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
199 240 0,0075

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
199 240 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
199 240 0,0501

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
199 240 0,0072 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
272 243 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
272 243 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
272 243 0,0123 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
272 243 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
272 243 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
272 243 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
851 244 0,0049

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
851 244 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
851 244 0,0059

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
851 244 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
851 244 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
851 244 0,0123 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
284 245 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
284 245 0,0068

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
284 245 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
284 245 0,0152 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
407 246 0,0034

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
407 246 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
407 246 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
407 246 0,0191 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
407 246 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
407 246 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
763 248 0,0108

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
763 248 0,0039

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
763 248 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
763 248 0,0102 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
763 248 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
299 249 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
299 249 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
299 249 0,0176 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
299 249 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
299 249 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
299 249 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
123 252 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
123 252 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
123 252 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
123 252 0,0045

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
123 252 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
123 252 0,0134 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
123 252 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
812 253 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
812 253 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
812 253 0,0137 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
812 253 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
812 253 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
812 253 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
389 254 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
389 254 0,0210 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
389 254 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
389 254 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
621 255 0,0179 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
621 255 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
621 255 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПРОЛЕТЕРСК

А
621 255 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
12 271 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
12 271 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
12 271 0,1709 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
12 271 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
12 271 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
12 271 0,0043

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
12 271 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
587 274 0,0070

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
587 274 0,1732 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
587 274 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
587 274 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
587 274 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
587 274 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
463 275 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
463 275 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
463 275 0,1168 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
463 275 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
463 275 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ПЕТРА 

ДРАПШИНА
463 275 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
354 28 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
354 28 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
354 28 0,1452 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
354 28 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
354 28 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
877 30 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
877 30 0,0055

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
877 30 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
877 30 0,1931 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
618 31 0,0010

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
618 31 0,1808 њива 1

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
618 31 0,0087

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
618 31 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
618 31 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
618 31 0,0044

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
618 31 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

земљиште 

под зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
253 32/1 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
253 32/1 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
253 32/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
253 32/1 0,1075 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
253 32/2 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
253 32/2 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
253 32/2 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
253 32/2 0,0214 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
701 33 0,1767 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
701 33 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
701 33 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
701 33 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
701 33 0,0083

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
719 34 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
719 34 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
719 34 0,1695 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
719 34 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
719 34 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
719 34 0,0050

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
719 34 0,0008

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 712 36 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат
њива Није државна својина Промена облика својине



Радичевић РАДНИЦКА 712 36 0,2013 њива 1 њива Није државна својина Промена облика својине

Радичевић РАДНИЦКА 712 36 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

њива Није државна својина Промена облика својине

Радичевић РАДНИЦКА 859 39 0,1871 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 859 39 0,0031

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 859 39 0,0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 859 39 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 859 39 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 667 40/2 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 667 40/2 0,1055 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 667 40/2 0,0062

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 667 40/2 0,0022

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 667 40/2 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић РАДНИЦКА 595 43/1 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 595 43/1 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 595 43/1 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 595 43/1 0,0920 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 595 43/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 595 43/1 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 941 47 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 941 47 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 941 47 0,0112

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 941 47 0,0186

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 941 47 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 941 47 0,1571 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић РАДНИЦКА 941 47 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 768 48 0,0082

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 768 48 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 768 48 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 768 48 0,0048

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 768 48 0,1756 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 768 48 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 768 48 0,0084

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

404 50 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

404 50 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

404 50 0,1631 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

404 50 0,0036

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

404 50 0,0092

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

404 50 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 184 55 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 184 55 0,0027

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 184 55 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 184 55 0,1871 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 184 55 0,0086

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 184 55 0,0032

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић РАДНИЦКА 184 55 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

682 59 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

682 59 0,0037

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

682 59 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

682 59 0,1736 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

682 59 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

649 62/1 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

649 62/1 0,0585 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

649 62/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

649 62/1 0,0029

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

649 62/1 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

629 65 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

629 65 0,0013

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

629 65 0,1772 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

629 65 0,0021

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

629 65 0,0067

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

629 65 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

751 67 0,0011

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

751 67 0,1742 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

751 67 0,0046

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

751 67 0,0030

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

751 67 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

751 67 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

72 68 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

72 68 0,0071

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

72 68 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

72 68 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

72 68 0,1721 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

446 69/13 0,1388 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

446 69/13 0,0107

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

677 69/14 0,0074

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

677 69/14 0,1422 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

936 69/15 0,0114

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

936 69/15 0,0100

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

936 69/15 0,0756 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

936 69/15 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

936 69/15 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

670 69/16 0,0090 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

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

716 69/28 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат
Није државна својина Промена облика својине

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

716 69/28 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Није државна својина Промена облика својине



Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

716 69/28 0,0897 њива 1 Није државна својина Промена облика својине

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

335 69/4 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

335 69/4 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

335 69/4 0,0041

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

335 69/4 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

335 69/4 0,0839 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

901 69/5 0,0090

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

901 69/5 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

901 69/5 0,0910 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

830 69/6 0,1494 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

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

935 69/7 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

935 69/7 0,0142

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

935 69/7 0,1338 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

381 69/9 0,1491 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

Радичевић
ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА
868 70/1 0,0962 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА
868 70/1 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА
868 70/1 0,0097

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

69 76 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

69 76 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

69 76 0,0019

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

69 76 0,1754 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

69 76 0,0066

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

69 76 0,0024

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
809 8 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
809 8 0,0040

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
809 8 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
809 8 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
809 8 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
809 8 0,0078

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
809 8 0,1633 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ФИЛИПА 

КЉАЈИЦА
809 8 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

312 83 0,1695 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

312 83 0,0018

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

312 83 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

312 83 0,0065

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

312 83 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

312 83 0,0076

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

480 84 0,0038

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

480 84 0,0014

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

480 84 0,1678 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

480 84 0,0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

480 84 0,0016

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

480 84 0,0102

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

143 87/1 0,0072

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

143 87/1 0,1012 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

143 87/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

143 87/2 0,0667 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

143 87/2 0,0023

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

143 87/2 0,0094

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

143 87/2 0,0020

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

696 91/1 0,0015

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

696 91/1 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

696 91/1 0,0089

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

696 91/1 0,0012

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

696 91/1 0,0574 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

694 91/2 0,0537 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

694 91/2 0,0025

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

694 91/2 0,0077

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

694 91/2 0,0056

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

694 91/2 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

886 92 0,0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

886 92 0,1732 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић

ЈУГОСЛОВЕН

СКЕ НАРОДНЕ 

АРМИЈЕ

886 92 0,0106

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
746 97 0,0553 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
746 97 0,0017

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
746 97 0,0035

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
746 97 0,0028

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
746 97 0,0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Радичевић
ВЕЉКА 

ВЛАХОВИЦА
746 97 0,0093

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Укупно 170,9907

3.549,9840

Радичевић

Укупно ЈЛС









 

 

ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET 
VÉDELMÉNEK, RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK  

2O19-ES ÉVRE SZÓLÓ ÉVI PROGRAMJA  



A mezőgazdasági földterületről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 62/2006, 
65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 és 95/2018-másik törv.) 60.szakasza 2.bekezdése és 
Óbecse község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34.szakasza 
1.bekezdése 28.pontja, a mezőgazdasági és környezetvédelmi Minisztérium 320-11-6738/2019-
14-es számú, 2019. 08. 21-i keltezésű jóváhagyásával, Óbecse község Községi Képviselő-
testülete a 2019. 09. 02-én megtartott L. ülésén meghozta:  
 
 
ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMÉNEK, 

RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK 2O19-ES ÉVRE SZÓLÓ  
ÉVI PROGRAMJÁT 

 
 

Ezen Programmal áttekintést adunk a mezőgazdasági földterület kataszteri községek, 
osztályozások, kultúrák szerinti felosztásáról, a mezőgazdasági földterület védelme és rendezése 
érdekében foganatosítható munkálatok formájáról és mennyiségéről, valamint a mezőgazdasági 
földterület 2019/2020-as évre szóló használatának tervéről. 
 
ÓBECSE KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE ÉS NAGYSÁGA 
 

Óbecse község Bácska keleti részén helyezkedik el a Tisza folyó jobb partján, és 
közigazgatásilag a dél-bácskai körzethez tartozik. Óbecse város a község társadalmi-politikai, 
gazdasági, művelődési, oktatási és egészségügyi központja, rajta kívül ide tartozik még 
Péterréve, Bácsföldvár, Drea, Pecesor, Mileševo és Radičević (1-es Melléklet: A mezőgazdasági 
földterület áttekintése kataszteri községek és kultúrák szerint). 

Nagyságát tekintve a közepes nagyságú községek sorába tartozik. Keletről a Tisza folyó 
határolja, északról Ada, északnyugatról Topolya, nyugatról Kishegyes, délnyugatról Szenttamás, 
délről pedig Zsablya községekkel határos. 

Óbecse község 486 km2-en terül el. A község területén magas minőségű mezőgazdasági 
földterület található, ami meg is határozta, hogy a lakosság túlnyomó részt mezőgazdasági 
termeléssel foglalkozik, az egyéni termelők és az itt bejegyzett jogi személyek tekintetében 
egyaránt. 

Óbecse község minden kataszteri községében elvégezték a tagosítást (2-es Melléklet: A 
mezőgazdasági földterület áttekintése tulajdonjogi szempontból, kataszteri községek szerint.) 
 

ÓBECSE KÖZSÉG DOMBORZATA 
 
A domborzat mostani kinézete a külső és belső erők összetett hatásának 

következménye. Amíg a belső erők kihatottak a domborzat egyes részeinek kiemelkedésére 
illetve süllyedésére, a külső erők arra törekszenek, hogy a szintkülönbségeket kiegyenlítsék. Az 
alapvető domborzat kialakításában legnagyobb jelentőséggel a kenozoikum geológiai korszak 
bírt. Abban az időben húzódott vissza e területekről a Pannon-tenger, és széles síkságot hagyott 
maga után, melyben a külső erők hatására, erózió, szelek és a víz segítségével kezdett 
kialakulni a lösz és homokréteg, mely a mai napig jelen van. 

Óbecse község területén az észrevehető geomorfológiai alakok: 
• A Tisza folyó alluviális felülete követi a folyó folyását. Tengerszinti magassága a 

község területén 76-78 métert tesz ki. Maga a síkság a folyó felé lejt. Az alluviális 



síkban megfigyelhetőek a meanderek, míg az akkumulációs alakzatok a parti 
dombok és a folyami szigetek. 

• A löszteraszok, ill. a lösz, amely átmenetet képez az édesvíz felé. A löszterasz 
abszolút magassága 80-103 méter között van. A löszteraszok felszínén felületi 
erózió látható, enyhe oldalakkal és széles medencével, mélyedések, ahol az 
elmocsarasodott földterületek találhatóak. (3-as Melléklet: A mezőgazdasági 
terület áttekintése osztályok és kultúrák szerint). 
 

TALAJTANI JELLEMZŐK 
 
 Óbecse község földterülete, a feketeföld és az alluviális föld keveréke. A kutatások 
szerint a következő talajtani típusokat különböztethetjük meg: 

• karbonátmentes réti fekete föld, 
• karbonátmentes réti fekete föld, helyenként sós jelleggel 
• agyagos  föld 
• feketeföld a lösz teraszokon 
• feketeföld lösszel. 

 
A határ legnagyobb részében feketeföld és annak altípusa találhatók. 

 
ÉGHAJLATI JELLEMZŐK 
 
Egy terület éghajlatának kialakítására a hőmérséklet, csapadék és a szél a 

legjellegzetesebb tényezők. 
 

• Hőmérséklet 
Óbecse éghajlata kontinentális jellegű, melyet a kiemelkedő hőmérséklet-ingadozások 

jellemeznek. A leghidegebb hónapok a január és a február, ezek után a hőmérséklet gyorsan 
emelkedik, hogy júliusban és augusztusban érje el tetőfokát, azután csökken, és decemberben 
éri el legalacsonyabb szintjét. Az első fagyok novemberben jelentkeznek, az utolsók áprilisban. 

 
• Csapadék 

Az évi csapadékelosztás nem követi a mezőgazdasági kultúrák vegetációs 
szükségleteket. Az eső sokszor erős záporok formájában esik, nyáron kísérheti jégeső és 
mennydörgés, ami jelentős károkat okozhat a mezőgazdaságban. A legtöbb csapadék májusban 
és júliusban esik, míg minimális csapadék várható októberben. December folyamán másodlagos 
maximum várható a csapadékban. Az évi átlag csapadék 580 mm körül alakul, míg a vegetációs 
időszakban átlagban 315 mm, illetve 55% esik, ami nem elégíti ki a növények igényeit. 

 
• Szél 

Vajdaságban az év folyamán erős szelek fújnak, melyek nagymértékben hozzájárulnak a 
föld kiszárításához. A szelek több irányból fújnak, de leggyakrabban északnyugatról, míg a 
második leggyakrabb irány a délkelet (kossava), amely télen és tavasszal fúj leginkább. A szél 
átlagsebessége 10-20 km/h, az erősebb szelek ritkábban fújnak. 

 
• Viszonylagos nedvesség 

A viszonylagos nevesség évi átlagos értéke 79%-ot tesz ki. A legnagyobb nedvesség 
decemberben (90%) a legkisebb júniusban és augusztusban (71%) van. 



 
• Napos és felhős időszakok 

Óbecse község területén az évi átlag felhősödés 5,3 tized égbolt. A felhősödés januártól 
augusztusig fokozatosan csökken, majd emelkedik, és a maximumot decemberben éri el. A 
decemberi maximális felhősödés 7,5 tized égboltot tesz ki, míg a minimális felhősödés 
augusztusban 3,6 tized égbolt.  

A napos időszakok szoros összefüggésben vannak a felhősödéssel, azaz a napsütés 
időtartama ellentétes a felhős időszakkal. A napos időszak nagy kihatással van a vegetációra. 
 

VÍZRAJZI JELLEMZŐK 
 
Óbecse község adminisztratív területe három felől vízfolyásokkal van körülvéve: 

• A Tisza folyó keletről 
• Csik folyó északról 
• A Duna-Tisza-Duna csatorna 

A talajvíz szintén fontos vízrajzi jellemző. A réti földeken a talajvíz 1-1,5 méter mélyen 
jelentkezik, néha sekélyebben is, míg más földterületeken, a talajvíz 2-2,5 méter mélységben 
jelentkezik. 

 
Vízelvezetés 
 
A tagosításkor, az 1969-1973-as időszakban Óbecse község területén kialakították a 

fölös víz elvezetésének csatornahálózatát. A csatornahálózatot időszakosan tisztítani szükséges 
a tavi növényzettől és mélyíteni kell, hogy ne veszítse el hatékonyságát. Tanulmányozni kell 
annak szükségességét, hogy ezt a csatornahálózatot kell-e bővíteni. (Melléklet: 4.táblázat- A 
vízelvezetés módja és a vízelvezetést érintő területek.) 

 
Öntözés 
 
Óbecse község területén az öntözési lehetőségek nem kiegyensúlyozottak, és főleg a 

vízfolyások (Tisza folyó, és a DTD csatornarendszer, Beljanska bara) környékén kifejezettebb, 
mert itt elegendő víz áll a rendszeres öntözés rendelkezésére, és főleg a mezőgazdasági 
birtokok területein használják, míg más területeken sokkal kisebb mértékben alkalmazzák, azt is 
a vízelvezetési csatornák segítségével, melyek azonban nincsenek erre tervezve, ezáltal erre 
nincs is elegendő kapacitásuk (5-ös Melléklet: Az öntözés módjának bemutatása és az öntözött 
területek nagysága) 
 

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELME 
 
A mezőgazdasági fölterület védelme kiterjed a mezőgazdasági földterületek és a 

vízfolyások környezetvédelmi szempontjaira is. A korszerű életmód ráutal bennünket arra, hogy 
hatékonyabb védelmet biztosítsunk a környezetszennyezés ellen, ami a földművesek képzését 
jelenti a használható gyom- és rovarirtó szerek és a műtrágya mennyiségének ésszerű 
használatára és azok elfogadható mivoltára, a veszélyes anyagok, hulladékok és csomagoló 
anyagok ökológiailag elfogadható tárolására és megsemmisítésére, melyek a felszíni- és a 
talajvizekre jelentenek veszélyt, valamint az ökológiai szempontból egészséges táplálék 
termelésére. 

 



Ezen cél elérése érdekében a mezőgazdasági föld védelmére alakult Bizottság javasolja: 
 

• A föld termőképességének, valamint a gyom- és rovarirtó szerek és műtrágyák 
használatának rendszeres ellenőrzését, 

 
• A vízlekötő növényzet rendszeres tisztítását az önözésre és vízelvezetésre 

szolgáló csatornarendszerből, amivel a kártevők megjelenésének lehetőségét 
csökkentik, 

 
• A földművesek tervszerű képzését a mezőgazdasági termelés minden területén. 

 
(A mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának tervmelléklete) 
 

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET RENDEZÉSE 
 
 Óbecse község területén lévő mezőgazdasági földterület rendezve lett a tagosítási 

eljárás során az 1969-1973-as időszakban, amikor kiépült az új csatornarendszer és a mezei 
úthálózat, melynek felosztása a következő: 

• Közutak (főutak, regionális- és helyi utak) 
• Osztályozatlan utak (falusi, mezei, erdei utak és a vízvédelmi 

töltéseken lévő utak) 
 
Osztályozatlan utak felosztása: 

• Főutak 7-10 méter szélességben a földtáblákat kötik össze a gyűjtőutakkal 
vagy az odavezető utakkal, 

• Gyűjtő út 6-8 m szélességben összeköti az odavezető- és a főutakat, 
• Odavezető út 5-6 méter szélességben a belső forgalom lebonyolítására szolgál 

és a földtáblákhoz való odajutást biztosítja, 
• Helyi utak 3-4 méter szélességben a földtáblákhoz és annak keretiben lévő 

parcellához való közvetlen hozzáférést biztosítják 

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET HASZNÁLATA 
 

Az éves programot  applikációként dolgozták ki az állami tulajdonban lévő A 
mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata éves programjának 
kidolgozása érdekében, a Mezőgazdasági, erdészeti, vízgazdálkodási Minisztérium- 
Mezőgazdasági földek igazgatóságának utasítása alapján. 

 
Óbecse község területén lévő állami földek bérbeadásának nyilvános felhívására a 2019-

es évben, az infrastruktúra tulajdonjogát két jogi személy valósított meg, állattenyésztés alapján 
pedig 97 természetes és jogi személy. 

Óbecse község területén lévő állami földek használatának nyilvános felhívására a 2019-
es évben, fizetési térítés nélkül 2 jogi személy valósított meg jogot. 

A dokumentáció fénymásolatát, amely a bérletre és használati jogra vonatkozik térítés 
nélkül, eljuttatták a Mezőgazdasági, erdészeti, vízgazdálkodási Minisztérium- Mezőgazdasági 
földterületek hivatalának műszaki ellenőrzésre és összehangolásra. 

Szükséges megemlíteni, hogy Óbecse község területén léteznek érvényes szerződések az 
előző évekből is (Melléklet –Jelentés az állami mezőgazdasági földek bérletének szerződéseiről). 



 
A 2019-es évre előrelátott használat a következő táblázatok alapján történik: 

 
Melléklet (táblázat- jövedelmi terv)- a 2019-es évre szóló saját hozzájárulás 

jövedelmének terve 
Melléklet (táblázat –befektetési rendeltetés) a védelmi, rendezési és használati 

tevékenység terve 
Melléklet (táblázat-érvényes bérleti szerződések) Jelentés az állami tulajdonban lévő 

földek bérleti szerződéséről 
Melléklet (táblázat-tervezett használat) a nyilvános árverések számának ismertetése az 

illeték nélküli használatra vonatkozóan 
Melléklet (táblázat-tervezett EBJ infrastruktúra) - a nyilvános árverések számának 

ismertetése előbérlési joggal-infrastruktúra 
Melléklet (táblázat-tervezett EBJ állattenyésztők) a nyilvános árverések számának 

ismertetése előbérlési joggal- állattenyésztők 
Melléklet - NYÁ a csoportosított nyilvános árverések 
Melléklet – (összesítő táblázat) összesítő táblázat 
Melléklet- (táblázat NYÁ nagyság) a nyilvános árverések nagyságának áttekintése 
Melléklet (táblázat- Kivételes parcellák) az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági 

földterültek áttekintése, mely nincs bérlet vagy illeték nélküli használati jog alatt. 
 

Ezen programot megjelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY                               A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG                                                         ____________________________ 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                         mgr. Nenad Tomašević, s.k. 
Szám: I 011-68/2019 
Kelt: 2019. 09. 02. 
Ó B E C S E 
 
 

 
 
  



SZERB KÖZTÁRSASÁG  
MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS 
VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM  
Mezőgazdasági Földterületek Hivatala  
Belgrád, Gračanička 8. 
Ikt.szám: 320-11-6738/2019-14 
Kelt: 2019. 08. 21. 
 

ÓBECSE KÖZSÉG 
Községi Közigazgatási Hivatal 

 
21220 Óbecse  

Felszabadulás tér 2. 
 

Tárgy: Kérelem ÓBECSE község területén lévő mezőgazdasági földterület védelme, 
rendezése és használata éves programjavaslatának jóváhagyására. 
 

Az Önök 2019. 08. 20-i I 320-216/2019-es számú, Óbecse község területén lévő 
mezőgazdasági földterület védelmének, rendezésének és használatának 2019. évi 
programjavaslatát illető kérelme kapcsán, melyet a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási 
Minisztériumhoz küldtek meg 2019. 08. 21-én, az alábbiakról adunk tájékoztatást: 

A Földtörvény (SZK Hivatalos Közlönye 62/06., 65/08-másik törv., 41/09., 112/15., 
80/17. és 95/18-másik törv.) 60. szakasza előírja, hogy az állami tulajdonban lévő 
mezőgazdasági földterületekkel az állam rendelkezik és irányítja azokat a minisztériumon 
keresztül, s a mezőgazdasági földek éves védelmi, rendezési és használati programja szerint 
használják azokat, melyet a helyi önkormányzat illetékes szerve hoz, a községi elnök, illetve 
polgármester által alakított bizottság előzetes véleményezése szerint, a minisztérium 
jóváhagyása mellett. 
 A fentiekben említettekre való tekintettel megállapítást nyert, hogy eleget tesznek a 
törvény által előírt feltételeknek, ezért a Földtörvény 60. szakasza 4. bekezdésével összhangban 
a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium jóváhagyását adja Óbecse 
község területén lévő mezőgazdasági földterület 2019. évi védelmi, rendezési és 
használati programjának javaslatára. 
 A törvény 60. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, az éves program információs 
rendszeren kívüli szükségleteire, az ingatlanokról szóló nyilvántartás vezetésében illetékes szerv 
biztosította Önöknek az adatokat, melyek pontosságáért és naprakészségéért felel, s amelyeket 
nem használhatnak más célra, illetve nem sokszorosíthatnak, tehetnek közzé és bocsáthatnak 
rendelkezésre más jogi és természetes személynek. 
 

A 119-01-13/1/2018-09-es számú  
2018. 02. 05-i minisztériumi jóváhagyás alapján, 

Branko Lakić, s.k. 
megbízott igazgató 
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На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( „Службени гласник Републике 
Србије“ , број 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон ), члана 47. став 1. 
тачка 7. Статута општине Бечеј („Службени лист оштине Бечеј“, број 5/2019),), председник општине 
Бечеј је дана 25.06.2019. године донео 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за давање мишљења на нацрт Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине Бечеј 

за 2019. годину 

I 

 

Образује се Комисија за давање мишљења на нацрт Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бечеј за 2019. 
годину ( у даљем тексту: Комисија ) 

II 

У Комисију се именују: 
1. Зоран Поповић, дипломирани инжењер пољопривреде, председник Комисије 
2. Наталија Тобџић, пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, члан 
3. Павле Ракић, пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, члан 
4. Дорословачки Милан, пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, члан 
5. Миомир Јеленић, члан 
6. Виђенко Вујиновић, члан 

III 

    Задатак Комисије је да да мишљење на нацрт Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бечеј за 2019. 
годину. 

IV 

Oво решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
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     Пољопривредно земљиште у државној својини користи се према годишњем програму заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта које доноси надлежни орган јединице локалне 
самоуправе. 

     На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту надлежни орган јединице 
локалне самоуправе доноси програм, по претходно прибављеном мишљењу Комисије коју образује 
председник општине, а која у свом саставу има најмање половину чланова физичка лица – 
пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредног газдинства и дипломираног 
инжењера пољопривреде. 

      Председник општине Бечеј је дана 25.06.2019. године решењем образовао Комисију за давање 
мишљења на нацрт Годишњег програма зштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији општине Бечеј са задатком да да мишљење на горе наведени 
нацрт. 

На основу горе наведеног, донето је решење као у диспозитиву. 

 

Република Србија            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       Драган Тошић, с.р. 
Број: II 02-72/2019 
Датум: 25.06.2019. године 
Б Е Ч Е Ј 
 

-- о --  
 
A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 62/2006., 
65/2008., 41/2009., 112/2015., 80/2017. és 95/2018-másik törv.) 60. szakasza 3. bekezdése, 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 47. szakasza 1. 
bekezdése 7. pontja alapján Óbecse község elnöke 2019. 06. 25-én meghozta a 
  

HATÁROZATOT 
az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és 

használatára vonatkozó évi programtervezet véleményezését hivatott bizottság 
megalakításáról Óbecse község területén a 2019-es évre 

 
I. 

Megalakítják Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és 
használatára vonatkozó évi programtervezet véleményezését hivatott bizottságot Óbecse község 
területén a 2019-es évre (a további szövegben Bizottság).  

II. 
A Bizottságba kinevezik:  
1. Zoran Popovićot, okleveles mezőgazdasági mérnököt a Bizottság elnökének 
2. Natalija Tobdžićot, mezőgazdászt, bevezetve a Mezőgazdasági Gazdaságok Nyilvántartásába, 
tagnak  
3. Pavle Rakićot, mezőgazdászt, bevezetve a Mezőgazdasági Gazdaságok Nyilvántartásába, tagnak  
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4. Doroslovački Milant, mezőgazdászt, bevezetve a Mezőgazdasági Gazdaságok Nyilvántartásába, 
tagnak  
5. Miomir Jelenićet, tagnak  
6. Viđenko Vujinovićot, tagnak  
 

III. 
 

A Bizottság feladata, hogy véleményezze az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek 
védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi programtervezetet Óbecse község 
területén a 2019-es évben.  

IV. 
Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 

 
Indoklás 

Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületeket a mezőgazdasági földterületek 
védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi program rendeltetése szerint kell használni, 
mely programot a helyi ökormányzat egységének illetékes szerve hozza meg.  
A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 60. szakasza 3. bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat illetékes szerve meghozza a programot, a Bizottság előzetes véleménye alapján, 
mely bizottságot a községi elnök alakítja meg, és mely tagjainak legalább fele természetes 
személy-mezőgazdász, bevezetve a Mezőgazdasági Gazdaságok Nyilvántartásába és okleveles 
mezőgazdasági mérnök.  
Óbecse község elnöke 2019. 06. 25-én határozattal megalakította Az állami tulajdonban levő 
mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi 
programtervezet véleményezését hivatott bizottságot Óbecse község területén a 2019-es évre, a 
fent említett tervezet véleményezésének feladatával.  
A fent említettek alapján határozatot hoztak, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.  
 
 
Szerb Köztársaság       A KÖZSÉG ELNÖKE 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község        Dragan Tošić, s.k.                      
KÖZSÉGI ELNÖK                              
Ikt. szám: II 02-72/2019 
Kelt: 2019. 06. 25. 
ÓBECSE 

-- о --  
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С А Д Р Ж А Ј 

Т А R T A L O M 
 

Н а з и в  
                                                    E l n e v e z é s 

 

С т р а н а 
O l d a l 

 
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине  Бечеј 
за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године 
Jelentés Óbecse község 2019. 01. 01-től 2019. 06. 30-ig tartó időszakra vonatkozó 
költségvetési határozatának végrehajtásáról 

1 
 

100 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
Општине Бечеј за 2019. годину 
Óbecse község területén lévő mezőgazdasági földterület védelmének, rendezésének és 
használatának 2019-es évre szóló évi programja 

201 
 

1372 

Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисије за давање мишљења на нацрт Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Бечеј за 2019. годину 
HATÁROZAT az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek védelmére, 
rendezésére és használatára vonatkozó évi programtervezet véleményezését hivatott 
bizottság megalakításáról Óbecse község területén a 2019-es évre 

1379 
 
 

1380 

 
 

Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби 
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922 

Лице које обавља послове одговорног уредника: Ирина Кореној Врачарић 
Годишња претплата за 2019. годину  1.750,00 динара 

Штампа: Општинска управа општине Бечеј, 
 ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј  

код Управе за трезор 840-138640-47 
 

----------0---------- 
 

Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg. 
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922 

A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Ирина Кореној Врачарић 
Előfizetési díj a 2019. évre: 1.750,00 dinár 

Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:  

Uprava za trezor 840-138640-47 


