
  

   

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
  

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
 
 

 
 
ГОДИНA ИЗДАВАЊА LV                                28.09.2020.                                                  БРОЈ 18. 
LV KIADÁSI ÉV                                              2020.09.28.                                                     18. SZÁM  
 

 
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011, 
12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине Бечеј је, на II седници 
одржаној дана 28.09.2020. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 
I 

         Одборницама Скупштине општине Бечеј, и то: 
 

1. Косани Нешић, престаје мандат одборника због подношења писмене оверене оставке, 
2. Татјани Митић, престаје мандат одборника због подношења писмене оверене оставке. 
 

II 
        Ово решење објавити у “ Службеном листу општине Бечеј. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима је прописано да мандат одборника 

престаје подношењем оставке, а ставом 4. истог члана је регулисано да о оставци коју је одборник 
поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници. Чланом 47. 
истог Закона је регулисано да одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за 
оверу потписа, председнику скупштине јединице локалне самоуправе, у року од три дана од дана 
овере и да је председник скупштине јединице локалне самоуправе дужан да поднету оставку стави 
на дневни ред скупштине на првој наредној седници са предлогом да то буде прва тачка дневног 
реда. 
      
       Дана 21.08.2020. године председнику Скупштине општине Бечеј је одборница Косана Нешић 
поднела писмену оставку оверену код Јавног бележника општине Бечеј под бројем УОП-III: 2163-
2020, од 20.08.2020. године, што је основ да именованој престане мандат одборника. 
 

Дана 26.08.2020. године председнику Скупштине општине Бечеј је одборница Татјана Митић 
поднела писмену оставку оверену код Јавног бележника општине Бечеј под бројем УОП-III: 2289-
2020, од 26.08.2020. године, што је основ да именованој престане мандат одборника. 
 

Из горе наведених разлога, донето је Решење као у диспозитива овог решења. 
          
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду – Одељење у Новом Саду у року од 48 часова од дана доношења решења. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                       Игор Киш с.р      
Број: I 02-63/2020 
Дана: 28.09.2020. године                         
БЕЧЕЈ  
 

--- o --- 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – hiteles magyarázat és 68/2020. számok) 46. 
szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és ugyanezen szakasz 4. bekezdése, valamint 47. szakasza alapján 
Óbecse Község Képviselő-testülete a 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén meghozta a következő 

 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁS MEGSZŰNÉSÉRŐL 

 
I. 

         Megszűnik Óbecse Község Képviselő-testülete következő képviselőinek a megbízatása: 
 

1. Kosana Nešićnek, megszűnik a képviselői megbízatása írásbeli lemondása alapján, 
2. Tatjana Mitićnek, megszűnik a képviselői megbízatása írásbeli lemondása alapján. 
 

II. 
        Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s: 
 
      A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja előírja, hogy a 
képviselői megbízatás megszűnik a lemondás beterjesztésével, ugyanazen szakasz 4. bekezdése pedig 
szabályozza, hogy a képviselőnek a két ülés között beterjesztett lemondásáról a képviselő-testület köteles 
döntést hozni az első elkövetkezendő ülésén. Ugyanezen törvény 47. szakasza szabályozza, hogy a 
képviselő a lemondását személyesen terjeszti be a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete 
elnökéhez, amit hitelesített az illetékes aláíráshitelesítő szervnél, a hitelesítést követő három napos 
határidőn belül, s a helyi önkormányzati egység képviselő-testületének elnöke köteles a lemondást beiktatni 
a képviselő-testület első következő ülésének napirendjébe, azzal a javaslattal, hogy az legyen a napirend 
első pontja. 
      

       2020. 08. 21-én Kosana Nešić képviselő kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testülete 
elnökéhez Óbecse Község Közjegyzőjénél 2020. 08. 20-án UOP-III: 2163-2020. iktatási szám alatt 
hitelesített írásbeli lemondását, amely alapul szolgál a képviselői megbízatás megszűnésének. 
 

2020. 08. 26-án Tatjana Mitić képviselő kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testülete elnökéhez 
Óbecse Község Közjegyzőjénél 2020. 08. 26-án UOP-III: 2289-2020. iktatási szám alatt hitelesített írásbeli 
lemondását, amely alapul szolgál a képviselői megbízatás megszűnésének. 
 

A fent felsorolt okokból kifolyólag a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
          
JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen panasz terjeszthető be a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki 
Osztályához az átvételétől számított 48 órán belül. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Kiss Igor sk. 
Број: I 02-63/2020.  
Дана: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E 

--- o --- 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник Републике Србије”, број 129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020-
аутентично тумачење и 68/2020) и члана 43. став 5. и члана 45. став 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. 
Закон и 47/2018 ), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној дана 28.09.2020. године 
донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е   
о престанку мандата одборника Скупштине општине Бечеј  

 
I 

        Одборницима Скупштине општине Бечеј, и то: 
 

1. Драгану Тошићу, престаје мандат одборника због преузимања функције председника 
општине Бечеј дана 21.08.2020. године,    

2. Светлани Вулетић, престаје мандат одборника због преузимања функције заменика 
председника општине Бечеј дана 21.08.2020. године,       

3. Далили Дујаковић, престаје мандат одборнице због преузимања функције члана Општинског 
већа општине Бечеј дана 21.08.2020. године,    

4. Емеши Дечов Ђере, престаје мандат одборника због преузимања функције члана Општинског 
већа општине Бечеј дана 21.08.2020. године, 

5. Балажу Серди, престаје мандат одборника због преузимања функције члана Општинског већа 
општине Бечеј дана 21.08.2020. године. 
 

II 
                Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
      Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима је прописано да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у 
складу са законом, неспојиве са функцијом одборника, а у ставу 6. истог члана је регулисано да ако 
одборнику престаје мандат наступањем наведеног случаја, скупштина јединице локалне самоуправе 
на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику 
престао мандат. Према одредбама члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи председнику 
општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандата одборника у 
скупштини општине, а према одредбама члана 45. став 8. истог закона одборнику који буде изабран 
за члана општинског већа престаје одборнички мандат.     
     На 1. седници Скупштине општине Бечеј, одржаној дана 21.08.2020. године за председника 
општине Бечеј изабран је одборник Драган Тшић, за заменика председника општине изабрана је 
одборница Светлана Вулетић, а за чланове општинског већа изабрани су одборници Далила 
Дујаковић, Емеше Дечов Ђере и Балаж Серда, а које функције су неспојиве с функцијом одборника 
скупштине јединице локалне самоуправе.  

Из горе наведених разлога, Скупштина општине Бечеј је донела решење као у диспозитиву. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду – Одељење у Новом Саду у року од 48 часова од дана доношења решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                  Игор Киш с.р 
Број:  I 02-60/2020 
Дана: 28.08.2020.године 
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – hiteles magyarázat és 68/2020. számok) 46. 
szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, valamint A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más. törvény, 101/2016. – más. törvény és 
47/2018. számok) 43. szakaszának 5. bekezdése és 45. szakaszának 8. bekezdése alapján Óbecse Község 
Képviselő-testülete a 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői megbízatásainak megszűnéséről 

 
 

I. 
        Megszűnik Óbecse Község Képviselő-testülete következő képviselőinek a megbízatása: 
 
1. Dragan Tošić képviselőnek Óbecse község községi elnöki tisztsége vállalásáért 2020. 08. 21-én, 

2. Svetlana Vuletić , képviselőnek Óbecse község községi elnökhelyettesi tisztsége vállalásáért2020. 
08. 21-én,  

3. Dalila Dujaković képviselőnek Óbecse Község Községi Tanácsa tanácstagi tisztsége vállalásáért 
2020. 08. 21-én, 

4. Györe Decsov Emese képviselőnek Óbecse Község Községi Tanácsa tanácstagi tisztsége vállalásáért 
2020. 08. 21-én, 

5. Szerda Balázs képviselőnek Óbecse Község Községi Tanácsa tanácstagi tisztsége vállalásáért 2020. 
08. 21-én. 
 

II. 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja előírja, hogy a 
képviselői megbízatás megszűnhet a letelte előtt, amennyiben a képviselő olyan munkát vagy tisztséget 
vállal, amely a törvénnyel összhangban nem fér össze a képviselői tisztséggel, ugyanezen szakasz 6. 
bekezdése pedig szabályozza, hogy a képviselői megbízatás megszűnik a fenti helyzet bekövetkeztével, a 
helyi önkormányzati egység képviselő-testülete az erről szóló értesítés átvételét követő első következő 
ülésén megállapítja a képviselői megbízatás megszűnését. A helyhatósági választásokról szóló törvény 43. 
szakaszának 5. bekezdése rendelkezései szerint a községi elnök és a községi elnökhelyettes 
megválasztásával megszűnik azok községi képviselő-testületben betöltött képviselői megbízatása, 
ugyanezen törvény 45. szakaszának 8. bekezdése alapján pedig annak a képviselőnek, akit kineveznek a 
községi tanács tagjává, szintén megszűnik a képviselői megbízatása. 
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Óbecse Község Képviselő-testülete 2020. 08. 21-én megtartott I. ülésén Dragan Tošić képviselőt 
megválasztották Óbecse Község községi elnökévé, Svetlana Vuletić képviselőt községi elnökhelyettessé, 
Dalila Dujakovićot, Györe Decsov Emesét és Szerda Balázst a Községi Tanács tagjaivá, s ezek a tiszségek 
összeférhetetlenek a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete képviselői tisztségével. 
 
         A fent felsorolt okokból kifolyólag Óbecse Község Képviselő-testülete a Határozatot a rendelkező rész 
szerint hozta meg. 
          
JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen panasz terjeszthető be a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki 
Osztályához az átvételétől számított 48 órán belül. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                                 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE           Kiss Igor sk. 
Број: 02-60/2020 
Дана: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E 

 
--- o --- 

 
       На основу члана 48. став 2. и члана 56. став 1. и став 6. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011, 12/2020, 
16/2020-аутентично тумачење и 68/2020) и Извештаја Изборне комисије општине Бечеј о додели 
мандата број I 013-29/2020-176 од 15.09.2020. године, Скупштина општине Бечеј је, на II седници 
одржаној дана 28.09.2020. године, донела 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Бечеј 

 
I 

Потврђују се мандати одборника Скупштине општине Бечеј и то: 
 

1. Жељко Ковачев, рођена 1967. године, електротехничар  из Бечеја, 
2. Саша Марић, рођен 1991. године, економски техничар из Бечеја, 
3. Верица Илић, рођена 1961. године, медицинска сестра на превентивној заштити из Бечеја,  
4. Жолт Ковач, рођен 1983. године, трговац из Бечеја, 
5. Др. Рената Калапош, рођена 1989. Године, лекар из Бачког Петровог Села, 
6. Зорица Ђумић, рођена 1970. Године, дипломирани инжењер менаџмента из Бачког Градишта, 
7. Миомир Пеленгић, рођен 1983. Године, машински техничар из Бечеја. 

 
II 

Мандат нових одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
 

III 
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Бечеј” . 

 
                                                           Образложење: 

Одборници Драган Тошић, Светлана Вулетић, Далила Дујаковић, Емеше Дечов Ђере и Балаж 
Серда су на првој седници Скупштине општине Бечеј, одржаној дана 21.08.2020. године, изабрани 
на функције које су неспојиве са функцијом одборника и то одборник Драган Тошић за председника 
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општине, Светлана Вулетић за заменика председника општине, a Далила Дујаковић, Емеше Дечов 
Ђере и Балаж Серда за чланове општинског већа.  
 

Дана 21.08.2020. године председнику Скупштине општине Бечеј је одборница Косана Нешић 
поднела писмену оставку оверену код Јавног бележника општине Бечеј под бројем УОП-III: 2163-
2020, од 20.08.2020. године, што је основ да именованој престане мандат одборника. 
 

Дана 26.08.2020. године председнику Скупштине општине Бечеј је одборница Татјана Митић 
поднела писмену оставку оверену код Јавног бележника општине Бечеј под бројем УОП-III: 2289-
2020, од 26.08.2020. године, што је основ да именованој престане мандат одборника. 
 
      Изборна комисија општине Бечеј је након спроведеног поступка сагласно одредбама Закона о 
локалним изборима, доставила Скупштини општине  Бечеј Извештај број I 013-29/2020-176 о додели 
мандата новим одборницима и то Жељку Ковачеву, Саши Марићу, Вериви Илић, Миомиру Пеленгићу, 
Зорици Ђумић, др Ренати Калапош, Жолту Ковачу и издала им уверења да су изабрани.  
 
       Скупштина општине Бечеј је на основу извештаја Изборне комисије општине Бечеј, донела 
решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду- Одељење у Новом Саду у року од 48 сати од дана доношења решења.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                         Игор Киш с.р 
Број: I 02-61/2020 
Дана: 28.09.2020. године                                                                                      
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – hiteles magyarázat és 68/2020. számok) 48. 
szakaszának 2. bekezdése és 56. szakaszának 1. és 6. bekezdése, Óbecse Község Választási Bizottságának 
a képviselői megbízatások kiosztásáról szóló 2020. 09. 15-i jelentése alapján Óbecse Község Képviselő-
testülete a 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén meghozta a következő  

 
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői megbízatásainak megerősítéséről 

 
I. 

Megerősítjük Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek megbízatását, mégpedig: 
 

8. Željko Kovačev, született 1967-ben, óbecsei elektrotechnikus, 
9. Saša Marić, született 1991-ben, óbecsei közgazdasági technikus, 
10. Verica Ilić, született 1961-ben, óbecsei prevenciós egészségügyi nővér,  
11. Kovács Zsolt, született 1983-ban, óbecsei kereskedő, 
12. dr. Kalapos Renáta, született 1989-ben, péterrévei orvos, 
13. Zorica Đumić, született 1970-ben, bácsföldvári okleveles menedzsment mérnök, 
14. Miomir Pelengić, született 1983-ban, óbecsei gépésztechnikus. 
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II. 
Az újonnan kinevezett képviselők megbízatása addig tart, ameddig azé a képviselőjé tartott volna, 

akinek megszűnt a megbízatása. 
III. 

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
                                                           I n d o k l á s 

Dragan Tošić, Svetlana Vuletić, Dalila Dujaković, Györe Decsov Emese és Szerda Balázs képviselőket 
Óbecse Község Képviselő-testülete 2020. 08. 21-én megtartott első ülésén olyan tisztségekbe nevezték ki, 
amelyek összeférhetetlenek a képviselői tisztségekkel, mégpedig Dragan Tošićot községi elnökké, Svetlana 
Vuletićot községi elnökhelyettessé, Dalila Dujakovićot, Györe Decsov Emesét és Szerda Balázst a Községi 
Tanács tagjaivá.  
 

2020. 08. 21-én Kosana Nešić képviselő kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testülete elnökéhez 
Óbecse Község Közjegyzőjénél 2020. 08. 20-án UOP-III: 2163-2020. iktatási szám alatt hitelesített írásbeli 
lemondását, amely alapul szolgál a képviselői megbízatás megszűnésének. 
 

2020. 08. 26-án Tatjana Mitić képviselő kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testülete elnökéhez 
Óbecse Község Közjegyzőjénél 2020. 08. 26-án UOP-III: 2289-2020. iktatási szám alatt hitelesített írásbeli 
lemondását, amely alapul szolgál a képviselői megbízatás megszűnésének. 
 
      Óbecse Község Választási Bizottsága A helyhatósági választásokról szóló törvénnyel összhangban 
kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testületéhez a I 013-29/2020-176. számú jelentést a képviselői 
megbízatások kiosztásáról a következő személyek számára: Željko Kovačev, Saša Marić, Verica Ilić, Miomir 
Pelengić, Zorica Đumić, dr. Kalapos Renáta és Kovács Zsolt, valamint kiadta a megválasztásukról szóló 
igazolásokat. 
 
       Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Választási Bizottságának jelentése alapján a 
Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen panasz terjeszthető be a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki 
Osztályához az átvételétől számított 48 órán belül. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                                A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE         Kiss Igor sk. 
Број: 02-61/2020 
Дана: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E 

 
--- o --- 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020. годину 
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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: 320-51-5812/2020-14 од 
13.08.2020. године, Скупштина општине Бечеј, на 2 седници одржаној 28.09.2020. године, донела је: 
 
 
 

Г О Д И Ш Њ И   П Р О Г Р А М 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

ЗА 2020. 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 2020/2021 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 
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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, његови подтипови и ритска црница. 

 
           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 
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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. 
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(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 2020. годину по основу бављења сточарстввом остварило је 
укупно 60 физичких и 3 правних лица.  

Фотокопија документације која се односи на право пречег закупа достављена је 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 2020. годину предвиђено је на начин садржан у следећим табелама: 
 

          У прилогу (табела-план прихода) - дат је План прихода сопственог учешћа за 2020. 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 ) дат је Извештај о важећим уговорима о 

коришћењу без накнаде  пољопривредног државног земљишта 
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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                                                         Игор Киш с.р 
Број: I 320-172/2020 
Дана: 28.09.2020.године 
Б Е Ч Е Ј 
 
 

Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним 
закупом или давањем на коришћење без накнаде 

КО Потес 
Бр. листа 

непокретности 

Број 
кат. 

парцеле 
Површина Култура Класа 

Култура- 
фактичко 

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 4202 10038 16,7015 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-001432/2012 (2019-
11-29),  46-007027/2012 

(2019-09-25),  46-
008291/2013 (2019-10-
16),       46-008819/2013 

(2020-06-06) 
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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_ 

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 
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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 

БУYАК 19098 10606/1 0,1589 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

ИВ 03 465-3/2019 

Бачко 
Градиште 

БУYАК 19098 10606/2 0,1619 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

ИВ 03 465-3/2019 

Бачко 
Градиште 

БУYАК 19098 10606/3 0,2322 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

ИВ 03 465-3/2019 

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 19272 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 19272 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 10918 3,0003 пашњак 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000361/2018 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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пољпривредног 
инспектора 

Бачко 
Градиште 

ДОЊИ РИТ 557 10953 0,3782 пашњак 1 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

         

Бачко 
Градиште 

ДОЊИ РИТ 19272 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 

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 0,1773 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 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 

СТАРИ 
ВИНОГРАДИ 

19272 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 

19272 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 

ПЛАВША 19215 13359 0,5565 њива 1 
површински 
коп рудника 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ПОВРШИНСКИ КОП 
РУДНИКА 

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 
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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 

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 

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 

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 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 13867 0,0477 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

ИВ 03 465-3/2019 

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 

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 
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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 

ИЛИYИЈА 19098 13932/5 0,1257 њива 1 њива 

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-008473/2014 

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 

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 

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 0,0030 

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 0,3118 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 0,0051 

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_ 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 



Страна 21.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

21. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

инспектора 

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 0,0044 

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 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 0,0087 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно и 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 6020 2039 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 
Градиште 

22. ОКТОБРА 6020 2039 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 

Бачко 
Градиште 

22. ОКТОБРА 6020 2039 0,0044 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 

22. ОКТОБРА 6020 2039 0,0900 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 
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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 

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 0,0081 

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 

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 

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 0,0069 

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 

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 

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 0,0004 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 

СВЕТОМИРА 
МЛАДЕНОВИЦА 

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 

СРБОБРАНСКИ 
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 

СРБОБРАНСКИ 
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 

СРБОБРАНСКИ 
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 

СРБОБРАНСКИ 
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 

СРБОБРАНСКИ 
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 

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 

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_ 
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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 0,0190 

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 0,0237 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 0,0009 

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 

ГЛАВНА 18754 564 0,0036 њива 1   
Није државна 

својина 
Промена облика својине 

Бачко 
Градиште 

ГЛАВНА 18754 564 0,0012 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    
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 

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 

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_ 
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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 0,0107 

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 0,0357 

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 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 

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 

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 0,0371 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 

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_ 

Укупно Бачко Градиште 103,9221 

     

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 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 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_ 



Страна 27.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

27. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

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 0,0005 

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 0,0229 

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 
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 4674 1032 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 4674 1032 0,0092 

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 
ШАМУ МИХАЉА 4674 1032 0,0052 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 4674 1032 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 
ШАМУ МИХАЉА 2430 1033 0,0080 

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 
ШАМУ МИХАЉА 2430 1033 0,0044 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 2430 1033 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 92 1036 0,0032 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 92 1036 0,0005 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 92 1036 0,0057 

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 
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 0,0025 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 0,0070 

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 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 0,0003 

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_ 
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Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 196 1039 0,0002 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 196 1039 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 196 1039 0,0073 

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 
ШАМУ МИХАЉА 196 1039 0,0019 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 1952 1040 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 1952 1040 0,0057 

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 
ШАМУ МИХАЉА 1952 1040 0,0024 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 

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 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14397 11003 0,6077 пашњак 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14397 11004/2 0,0286 пашњак 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 11153/24 0,8947 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 11153/24 0,4233 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

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 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 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 11161 1,7579 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

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 

ДУБОКА БАРА 
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пољпривредног 
инспектора 

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 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 11179 0,0819 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 11180 0,4183 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14484 11181 0,3330 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14484 11181 0,1522 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14484 11181 0,0084 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14494 11182/2 0,0258 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 
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Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14494 11182/2 0,1258 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

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 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 0,0031 

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 0,0029 

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 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 11199 4,3733 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 
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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 0,0105 

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 
ДР ИМРЕА КИША 5605 1121 0,0250 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 5605 1121 0,0005 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 5605 1121 0,0025 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14471 11216 0,1855 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002437/2014 (2019-
08-16),  46-002889/2012 

(2019-10-18),  46-
005511/2012 (2019-02-
02),  46-005517/2012 

(2019-01-22),  46-
011123/2013 (2019-12-

05),46-021991/2014 
АзР,46-024288/2014 АзР 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14471 11216 2,1229 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002437/2014 (2019-
08-16),  46-002889/2012 

(2019-10-18),  46-
005511/2012 (2019-02-
02),  46-005517/2012 

(2019-01-22),  46-
011123/2013 (2019-12-

05),46-021991/2014 
АзР,46-024288/2014 АзР 

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 
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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 14482 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 14237 11234/9 1,9153 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-024928/2014 АзР 

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 
СПОЉНИ ЈАРОШ 14542 11428 0,7696 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-006297/2012,  46-
007003/2014 

Бачко 
Петрово 

Село 
СПОЉНИ ЈАРОШ 14351 11483 3,8183 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002454/2014 (2018-
08-02),  46-006171/2013 

(2018-12-21),  46-
006568/2013 (2019-04-
05),  46-008749/2012 

(2019-08-16),  46-
009286/2012 (2018-08-
02),  46-018598/2013 

(2018-06-11) 

Бачко 
Петрово 

Село 
СПОЉНИ ЈАРОШ 14351 11483 7,2643 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002454/2014 (2018-
08-02),  46-006171/2013 

(2018-12-21),  46-
006568/2013 (2019-04-
05),  46-008749/2012 

(2019-08-16),  46-
009286/2012 (2018-08-
02),  46-018598/2013 

(2018-06-11) 

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 
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 
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Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 12230 0,8148 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 12230 0,2607 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ЦИК 14338 12361 0,5367 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003410/2012 (2017-
09-04),  46-003410/2012 

(2018-07-19),  46-
007003/2014 (2020-01-

15) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ЦИК 14338 12361 0,1068 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003410/2012 (2017-
09-04),  46-003410/2012 

(2018-07-19),  46-
007003/2014 (2020-01-

15) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ЦИК 14338 12361 0,1655 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003410/2012 (2017-
09-04),  46-003410/2012 

(2018-07-19),  46-
007003/2014 (2020-01-

15) 

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 12955 27,1416 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011135/2013           46-
008848/2013          46-

007003/2014              46-
001280/2019            46-

006460/2013 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12957 4,6222 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002916/2014. (2019-
11-14) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14523 12958 17,9986 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002916/2014. (2019-
11-14),  46-003207/2014 

(2019-09-09),  46-
018193/2013 (2019-11-
19),  46-020421/2014 

(2019-09-11),  46-
020421/2014 (2020-05-

28) 
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Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14508 12960 1,8182 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003277/2014 (2020-
05-26),  46-003502/2012 

(2019-11-22),  46-
008819/2013 (2019-07-
25),  46-030395/2014 

(2020-06-06),  46-
031267/2014 (2020-06-

06) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12961 25,6764 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-018155/2013, 46-
018183/2013, 46-

018193/2013 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12965 7,2643 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12968 26,5715 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-018155/2013 (2019-
11-19) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12976 2,3457 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011842/2013 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14536 12977 2,9001 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-005469/2013 (2019-
10-24),  46-011842/2013 

(2020-06-06) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14536 12977 2,3913 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-005469/2013 (2019-
10-24),  46-011842/2013 

(2020-06-06) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14524 12978 8,4905 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011157/2013 (2020-
06-06),  46-011842/2013 

(2020-06-06),  46-
017222/2013 (2019-09-

09) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14524 12978 8,2626 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011157/2013 (2020-
06-06),  46-011842/2013 

(2020-06-06),  46-
017222/2013 (2019-09-

09) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14498 13067 0,4207 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000037/2019 (2019-
06-13),  46-000038/2019 

(2019-06-13),  46-
005038/2014 (2019-07-
11),  46-009736/2013 

(2020-01-08),  46-
011170/2012 (2019-09-
03),  46-011188/2012 

(2019-06-13) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14498 13067 2,2982 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000037/2019 (2019-
06-13),  46-000038/2019 

(2019-06-13),  46-
005038/2014 (2019-07-
11),  46-009736/2013 

(2020-01-08),  46-
011170/2012 (2019-09-
03),  46-011188/2012 

(2019-06-13) 

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 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 

ШУМА 
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инспектора 

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 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 0,0004 

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 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 
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 
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 
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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 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 
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 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 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 0,0073 

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 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 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_ 
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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 
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 0,0012 

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 0,0500 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно и фактичко 
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 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бачко 
Петрово 

Село 
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 6777 2135 0,3496 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 

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 

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 0,0028 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 
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2493 2170 0,0500 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

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 2493 2170 0,0358 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    
Није државна 

својина 
Промена облика својине 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДР ИМРЕА КИША 2871 2534 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДР ИМРЕА КИША 2871 2534 0,0021 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Бачко 
Петрово 

Село 
ДР ИМРЕА КИША 2871 2534 0,0089 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 2871 2534 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 
ДР ИМРЕА КИША 2871 2534 0,0134 

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 

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 

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 

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 0,0002 

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 0,0006 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 

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 0,0111 
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 

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 0,0121 
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 0,0002 

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 0,0025 

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 0,0102 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 

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_ 
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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 0,0046 

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 

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 0,0080 

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 0,0020 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 

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 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 

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 0,0043 

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 0,0248 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 0,0305 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_ 
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Бачко 
Петрово 

Село 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ЈАШЕ ТОМИЦА 6658 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 6658 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 6658 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Бачко 
Петрово 

Село 
ЈАШЕ ТОМИЦА 6658 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 
ЈАШЕ ТОМИЦА 6658 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 6658 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 6658 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 6658 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 
ПАРТИЗАНСКА 6747 3626 0,1162 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 

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 
ПУШКИНОВА 4121 502 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 
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Бачко 
Петрово 

Село 
ПУШКИНОВА 4121 502 0,0099 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 
ПУШКИНОВА 4121 502 0,0382 

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 
ПУШКИНОВА 4121 502 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 

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 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 0,0007 

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 0,0006 

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 0,0051 њива 1   

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бачко 
Петрово 

Село 
ПУШКИНОВА 1228 506 0,0004 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 
ПУШКИНОВА 1228 506 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ПУШКИНОВА 1228 506 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ПУШКИНОВА 1228 506 0,0004 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 
ПУШКИНОВА 1228 506 0,0113 

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 
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0003 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0013 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0087 

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 
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0034 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 
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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 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 0,0005 

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 3962 509 0,0123 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 
ПУШКИНОВА 3962 509 0,0034 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бачко 
Петрово 

Село 
ПУШКИНОВА 3962 509 0,0276 

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 
ПУШКИНОВА 3962 509 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 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 
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 6362 8042/10 0,6672 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 8043/17 1,0090 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 

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 
САЛАШИ 6362 8047/1 1,4240 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

8047/1 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДАГАНА 2 14397 8390 0,0137 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 2 14465 8391 0,0597 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000590/2014 (2019-
05-18),  46-003277/2014 

(2020-05-26),  46-
024400/2014 (2019-01-

10) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДАГАНА 2 14465 8391 0,1582 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000590/2014 (2019-
05-18),  46-003277/2014 

(2020-05-26),  46-
024400/2014 (2019-01-

10) 

Бачко 
Петрово 

Село 
У СЕЛУ 6747 85/3 0,4288 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

         

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 

ШУМА 
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пољпривредног 
инспектора 

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 
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 0,0229 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 0,0042 

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 
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 0,3218 

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 0,1160 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 
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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 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_ 

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_ 

Укупно Бачко Петрово Село 224,5679 

     

Бечеј ТОПОЛСКИ ПУТ 6362 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

Бечеј ТОПОЛСКИ ПУТ 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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_ 
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Бечеј ТОПОЛСКИ ПУТ 6362 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 6362 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 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 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 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 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 0,0114 

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 0,0294 

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 0,0470 

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_ 
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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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 15242 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 МАРВЕНИ ЈАРОШ 15242 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 
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 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 
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ 
15242 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 
15242 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 
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Бечеј 
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ 
15242 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 ЈАРОШ 14522 20494 0,3208 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000305/2017 

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 
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Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 0,0003 њива 6   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000057/2016 (2016-
12-05),  46-002127/2013 

(2019-02-25),  46-
007172/2012 (2016-12-
01),  46-013331/2013 

(2018-07-05) 

Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 0,0003 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000057/2016 (2016-
12-05),  46-002127/2013 

(2019-02-25),  46-
007172/2012 (2016-12-
01),  46-013331/2013 

(2018-07-05) 

Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 0,0009 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000057/2016 (2016-
12-05),  46-002127/2013 

(2019-02-25),  46-
007172/2012 (2016-12-
01),  46-013331/2013 

(2018-07-05) 

Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 0,0001 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000057/2016 (2016-
12-05),  46-002127/2013 

(2019-02-25),  46-
007172/2012 (2016-12-
01),  46-013331/2013 

(2018-07-05) 

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 169 21131 3,4716 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000441/2012 (2019-
11-01) 

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 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 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 15165 21219/6 1,2857 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002431/2013 (2020-
06-06),  46-004953/2012 

(2019-07-09) 

Бечеј САЛАШИ 14855 21221/18 0,4475 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-001620/2012 (2017-
12-04),  46-013038/2013 

(2020-01-24) 

Бечеј САЛАШИ 14855 21221/18 1,3226 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-001620/2012 (2017-
12-04),  46-013038/2013 

(2020-01-24) 
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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 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 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 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 1,0450 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 1,3978 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 0,9204 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Бечеј САЛАШИ 14548 21246/2 2,3361 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

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 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 
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Бечеј ДОЊИ САЛАШИ 14218 21308/2 0,0001 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 14218 21308/2 0,0000 њива 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

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 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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 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 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 0,0020 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 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 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 



Страна 64.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

64. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 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 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 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 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 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 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 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 
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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 
ИНГ.ИВАН 
ПЕРИШИЦ 

9068 2345 0,0080 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 

9068 2345 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 
ИНГ.ИВАН 
ПЕРИШИЦ 

9068 2345 0,0250 
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 
ИНГ.ИВАН 
ПЕРИШИЦ 

9068 2345 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 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 

ШУМА 
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инспектора 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14522 23660 0,1033 њива 3 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

         

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 15242 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 15242 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 0,0147 

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 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 

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 
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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 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и 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 ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 

ЈАРУГА 
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инспектора 

Бечеј ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 
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Бечеј ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 

ЈАРУГА 
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инспектора 

Бечеј ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 
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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 14752 25830 58,2766 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-004075/2012 (2018-
08-27),  46-005462/2012 

(2019-10-22),  46-
005466/2012 (2019-10-
22),  46-005898/2012 

(2017-11-24),  46-
005905/2012 (2017-03-
27),  46-011329/2012 

(2019-10-14),  46-
012024/2012 (2018-08-

18) 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,1821 њива 6   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,3262 њива 6   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 16,2013 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 9,5325 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,1746 њива 6   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14977 25882 5,5801 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000390/2017 (2018-
10-13),  46-000391/2017 

(2020-02-22),  46-
010240/2013 (2019-05-
03),  46-013801/2013 

(2018-08-06) 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14922 25892/9 0,0001 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002127/2013 (2019-
02-25),  46-003298/2012 

(2018-03-29) 

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 0,5399 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_ 
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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 0,0532 
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 0,0180 

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 

ШУМА 
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инспектора 

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 14946 25905 36,6365 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003669/2013 (2018-
06-05),  46-003678/2013 

(2018-06-05),  46-
004038/2013 (2018-06-
07),  46-005453/2012 

(2019-10-22),  46-
009247/2012 (2018-07-
17),  46-009268/2012 

(2018-07-14),  46-
009790/2012 (2018-07-
14),  46-015376/2013 

(2019-10-22) 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14946 25905 5,5687 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003669/2013 (2018-
06-05),  46-003678/2013 

(2018-06-05),  46-
004038/2013 (2018-06-
07),  46-005453/2012 

(2019-10-22),  46-
009247/2012 (2018-07-
17),  46-009268/2012 

(2018-07-14),  46-
009790/2012 (2018-07-
14),  46-015376/2013 

(2019-10-22) 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14947 25947 0,1331 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14947 25947 21,1547 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14821 25951/1 2,8734 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000391/2017 (2020-
02-22),  46-002546/2013 

(2018-10-17),  46-
003083/2013 (2018-07-
12),  46-005471/2013 

(2017-06-27),  46-
008732/2013 (2019-02-

18) 

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 8,8322 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003827/2013 (2019-
01-09),  46-008149/2013 

(2018-03-27),  46-
010789/2012 (2015-10-

14) 

Бечеј ФОРЛАНД 596 25959/1 0,4175 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 
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Бечеј ФОРЛАНД 596 25959/1 13,1963 њива 5   

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 0,0144 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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_ 
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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 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 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 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 0,0024 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ 
15200 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 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 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 
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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 15224 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 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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 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 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 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 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 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 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 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 
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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 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 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 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 26794 0,0694 воћњак 2 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Није државна 
својина 

Промена облика својине 

Бечеј ПОЉАНИЦА 14401 26795 0,0952 њива 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Није државна 
својина 

Промена облика својине 

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 
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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 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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 
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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 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 15224 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 15224 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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 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 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 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 
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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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

Бечеј ПОЉАНИЦА 14380 26942 0,4435 њива 2 њива 
Није државна 

својина 
Промена облика својине 

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 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 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 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 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 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 
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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 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 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 
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 
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 
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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 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 
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 
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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 
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 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 
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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 
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 
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ 
7697 3109 0,0059 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 
7697 3109 0,0375 

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 
7697 3109 0,0135 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Бечеј 
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ 
7697 3109 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 
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ 
7697 3109 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 
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ 
7697 3109 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 

Бечеј 
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ 
7697 3109 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 

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 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 0,1121 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 
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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 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 0,0059 

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_ 
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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 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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 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 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 0,0519 

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 0,0332 њива 1   

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 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 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 0,0480 

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 
НАСЕЉЕ ЉУБЕ 

ДОРОСЛОВАЦКОГ 
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 
НАСЕЉЕ ЉУБЕ 

ДОРОСЛОВАЦКОГ 
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 
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_ 
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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 
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 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 0,0569 

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 0,0343 

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 0,0063 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0849 

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 0,0676 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 0,0168 

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 0,0683 

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_ 
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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 0,0215 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 0,0046 

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 0,0538 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0589 

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 0,0098 

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 0,0134 

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 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 
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 0,0168 

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 
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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 0,0218 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 0,0500 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0015 

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 0,0023 

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 0,0033 

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 0,0012 

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_ 
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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 0,1434 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 0,0018 

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 0,0069 

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 0,0007 

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 0,0009 

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 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 0,0014 

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 0,0008 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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_ 
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Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6362 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 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 ГЛАВНА 9460 4566 0,0144 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 ГЛАВНА 9460 4566 0,0177 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 ГЛАВНА 9460 4566 0,0320 
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 ГЛАВНА 9460 4566 0,0045 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 ГЛАВНА 9460 4566 0,0025 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0024 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0216 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 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 0,0099 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 0,0022 

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 0,0445 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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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 
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 0,0215 

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 
СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЦА 

6757 4812 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 
СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЦА 

6757 4812 0,0754 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 
СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЦА 

6757 4812 0,0149 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 

6757 4812 0,0192 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 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 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 0,0013 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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_ 
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Бечеј 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 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 0,0126 

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 

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 
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инспектора 

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 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 0,3091 
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 0,0193 

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 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 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 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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0055 
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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0041 шума 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0084 шума 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0001 шума 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0003 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0015 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0011 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Бечеј МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0003 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 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 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 0,0862 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 0,0021 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 0,0033 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 

Бечеј 11. НОВЕМБРА 8278 5992 0,0045 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 11. НОВЕМБРА 8278 5992 0,0104 
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 
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Бечеј 11. НОВЕМБРА 8278 5992 0,0024 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

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 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 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 НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0066 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 НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0097 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Бечеј НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0027 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 9843 6246 0,0081 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 9843 6246 0,0101 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 9843 6246 0,0245 
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 
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 0,0026 

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 
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 0,0082 

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 0,0027 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_ 
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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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бечеј РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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_ 
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Бечеј РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 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 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 0,0017 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 0,0068 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

РЕОН 
6288 7125 0,0105 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

РЕОН 
6288 7125 0,0203 

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 
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Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

РЕОН 
6288 7125 0,1615 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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 ПОТИСКА 13442 747 0,0453 њива 1   
Није државна 

својина 
Промена облика својине 

Бечеј ПОТИСКА 13442 747 0,0064 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    
Није државна 

својина 
Промена облика својине 

Бечеј ПОТИСКА 13442 747 0,0250 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Није државна 
својина 

Промена облика својине 

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 
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 
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 
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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 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 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 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 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 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 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_ 
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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 0,0020 

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 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 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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 
НОВОБЕЦЕЈСКИ 

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 
НОВОБЕЦЕЈСКИ 

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 
НОВОБЕЦЕЈСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бечеј 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 0,0084 

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 0,5230 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 0,0250 

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_ 
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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 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 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 0,0129 

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 0,0182 

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 0,0252 

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 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 0,0059 

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 0,0456 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 0,0037 

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 0,0017 

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 0,0016 

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 0,2091 

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 0,0204 

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 0,0033 

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 
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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 0,4619 

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 0,0017 

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 0,0022 

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 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 0,0407 

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 0,0056 

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 0,0009 

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 0,0458 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 0,0018 

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 0,3455 

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 0,0012 

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 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 
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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 0,4101 

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 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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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_ 
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Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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_ 
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Бечеј 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 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 0,0082 

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 0,0172 

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 0,0003 

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 0,0037 

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 0,0769 

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 0,0045 

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 0,0008 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0082 

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 0,0179 

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 0,0701 

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 0,0083 

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 0,0813 

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 0,0099 

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 0,0564 

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_ 
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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 0,1048 

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 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 0,0577 

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 0,1631 

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 0,0055 

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 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 0,1435 

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 0,0043 

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 0,0059 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,7440 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 0,0044 

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 0,0260 

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 0,2512 

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 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 0,0059 

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 0,0003 

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_ 
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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 0,0057 

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 0,0602 

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 0,0105 

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 0,0128 

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 0,0055 

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 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 0,0153 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0692 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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_ 
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Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 0,0034 

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 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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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_ 
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Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 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 0,0022 

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 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 0,0057 

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 0,0059 

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 
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_ 
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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 
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 0,0190 

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_ 

Укупно Бечеј 389,3269 

     

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 0,0391 

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 0,0392 

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 0,0886 

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 0,0219 

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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ 



Страна 140.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

140. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

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 0,0174 

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 0,0009 

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 0,0088 

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 0,0391 

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 0,0487 

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 0,0408 

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 0,0137 

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 
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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 0,0409 

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 0,0422 

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 0,0920 

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 0,0478 

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 1215 1504 14,3941 њива 2 њива 

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Милешево КУТОШ 1215 1504 14,4631 њива 1 њива 

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

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 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 
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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 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 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 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 

ГРОБЉЕ 
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инспектора 

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 КУТОШ 1167 2278 2,5154 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011702/2014 (2020-
06-12) 

Милешево КУТОШ 1205 2279 60,8773 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Милешево КУТОШ 1205 2279 28,3521 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Милешево КУТОШ 1167 2280 8,9578 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-007568/2014 (2019-
12-28),  46-013889/2013 

(2020-01-28),  46-
032768/2014 (2020-03-

06) 

Милешево КУТОШ 1167 2280 118,7774 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-007568/2014 (2019-
12-28),  46-013889/2013 

(2020-01-28),  46-
032768/2014 (2020-03-

06) 

Милешево КУТОШ 1223 2281/2 0,0021 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000199/2012 (2019-
04-19),  46-004956/2012 

(2020-03-21),  46-
012383/2012 (2019-01-
31),  46-015673/2013 

(2019-02-09),  46-
7749/2013 (2019-07-02) 

Милешево КУТОШ 1223 2281/2 1,7865 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000199/2012 (2019-
04-19),  46-004956/2012 

(2020-03-21),  46-
012383/2012 (2019-01-
31),  46-015673/2013 

(2019-02-09),  46-
7749/2013 (2019-07-02) 

Милешево КУТОШ 1269 2282 4,1508 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002435/2013          46-
002781/2012       46-

002774/2012          46-
017894/2013         46-
017886/2013        46-

006435/2013 

Милешево КУТОШ 1224 2286/1 58,8425 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-006965/2013 (2019-
11-15),  46-008260/2013 

(2019-11-15),  46-
015603/2013 (2019-01-
04),  46-032768/2014 

(2020-03-06) 

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 
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Милешево КУТОШ 1195 2287 0,4240 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-001561/2014 (2020-
01-08),  46-002431/2013 

(2020-06-06),  46-
003424/2012 (2018-07-
30),  46-004343/2013 

(2018-04-05),  46-
015475/2013 (2018-07-
30),  46-016270/2013 

(2019-02-28),  46-
15475/2013 (2019-06-21),  
46-3424/2012 (2019-06-

21) 

Милешево КУТОШ 1183 2288 0,2565 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

Милешево КУТОШ 1183 2288 0,0066 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

#################### 

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 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 0,0031 

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 0,0286 

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 
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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 0,0035 

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 0,0016 

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 0,0283 

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 0,0114 

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 0,0051 

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 0,0222 

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 0,0048 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 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 0,0076 

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 0,0156 

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 0,1524 

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 0,0028 

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 
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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 0,0050 

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 0,0188 

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 0,0033 

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 0,0267 

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 0,0073 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 0,0048 

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 0,0048 

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 0,3188 

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 0,0136 

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 3,6780 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000441/2012 (2019-
11-01),  46-001600/2013 

(2016-12-24),  46-
002674/2013 (2019-02-
20),  46-002984/2013 

(2019-10-02),  46-
007406/2013 (2019-08-
02),  46-012797/2013 

(2019-02-21),  46-
018576/2014 (2019-02-

06) 

Милешево КУТОШ 1179 2293 4,7661 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000441/2012 (2019-
11-01),  46-001600/2013 

(2016-12-24),  46-
002674/2013 (2019-02-
20),  46-002984/2013 

(2019-10-02),  46-
007406/2013 (2019-08-
02),  46-012797/2013 

(2019-02-21),  46-
018576/2014 (2019-02-

06) 
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Милешево КУТОШ 1167 2294/11 0,8862 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

Решење Комисије за 
враћање одузетог пољ. 
земљ. број: 01-46-32/02 

од 28.10.2019. 

Милешево КУТОШ 1167 2294/13 0,9833 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

Решење Комисије за 
враћањеодузетог пољ. 
земљ. број: 01-46-32/02 

од 28.10.2019. 

Милешево КУТОШ 1167 2294/15 0,9832 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

Решење Комисије за 
враћањеодузетог пољ. 
земљ. број: 01-46-32/02 

од 28.10.2019. 

Милешево КУТОШ 1167 2294/16 0,9831 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

Решење Комисије за 
враћањеодузетог пољ. 
земљ. број: 01-46-32/02 

од 28.10.2019. 

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 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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 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 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_ 
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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 0,1648 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 
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 
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 0,0045 

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 0,0099 

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 0,1739 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 0,0101 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0045 

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 0,0094 

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_ 

Укупно Милешево 359,8448 

     

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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_ 
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Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 
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Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1207 2217/1 1,0975 њива 1 њива 

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003906/2012 (2018-
04-05),  46-007003/2014 

(2020-01-15),  46-
007311/2013 (2017-07-
03),  46-012598/2013 

(2019-10-21) 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1172 2221/1 8,4392 њива 1 њива 

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-010479/2014                  
46-013132/2013                  

46-013121/2013         46-
012598/2013 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1226 2329/3 1,0772 њива 2   
Није државна 

својина 
Промена облика својине 

Радичеви
ћ 

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 



Страна 156.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

156. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1224 2331 2,1158 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000036/2017 (2018-
03-03),  46-000037/2017 

(2018-07-10),  46-
007489/2012 (2018-06-
15),  46-012598/2013 

(2019-10-21) 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1191 2332 6,1305 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-001437/2013 (2019-
05-07),  46-007026/2014 

(2017-04-07),  46-
007311/2013 (2017-07-
03),  46-007571/2012 

(2017-05-29),  46-
010297/2013 (2017-03-
09),  46-012598/2013 

(2019-10-21) 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1242 2340/8 0,7693 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000916/2013 (2019-
05-20),  46-007032/2013 

(2019-10-17) 

Радичеви
ћ 

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 

Укупно Радичевић 41,4280 

     
Укупно ЈЛС ######## 

     Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на коришћење без накнаде 

КО Потес 
Бр. листа 

непокретност
и 

Број 
кат. 

парцеле 

Површин
а 

Култура Класа 
Култура- 
фактичко 

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_ 
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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 4202 10038 16,7015 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-001432/2012 (2019-
11-29),  46-007027/2012 

(2019-09-25),  46-
008291/2013 (2019-10-
16),       46-008819/2013 

(2020-06-06) 

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_ 

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 
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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 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 

БУYАК 19098 10606/1 0,1589 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

ИВ 03 465-3/2019 

Бачко 
Градиште 

БУYАК 19098 10606/2 0,1619 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

ИВ 03 465-3/2019 

Бачко 
Градиште 

БУYАК 19098 10606/3 0,2322 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

ИВ 03 465-3/2019 

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 19272 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 19272 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 

ЗАШТИЋЕНО 
АРХЕОЛОШКО 
НАЛАЗИШТЕ 
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пољпривредног 
инспектора 

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 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 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и 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 

ДОЊИ РИТ 19272 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 

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 0,1773 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 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 

СТАРИ 
ВИНОГРАДИ 

19272 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 

19272 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 
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Бачко 
Градиште 

ПЛАВША 19215 13359 0,5565 њива 1 
површински 
коп рудника 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ПОВРШИНСКИ КОП 
РУДНИКА 

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 

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 

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 

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 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 13867 0,0477 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

ИВ 03 465-3/2019 
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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 

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 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 

ИЛИYИЈА 19098 13932/5 0,1257 њива 1 њива 

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-008473/2014 

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 

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 

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 0,0030 

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_ 
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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 0,0051 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 

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 

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 0,0044 

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 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 0,0087 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно и 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 6020 2039 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 
Градиште 

22. ОКТОБРА 6020 2039 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 
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Бачко 
Градиште 

22. ОКТОБРА 6020 2039 0,0044 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 

22. ОКТОБРА 6020 2039 0,0900 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 

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 

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 0,0081 

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 

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 

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 0,0069 

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 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0004 

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 

СВЕТОМИРА 
МЛАДЕНОВИЦА 

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 

СРБОБРАНСКИ 
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 

СРБОБРАНСКИ 
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 

СРБОБРАНСКИ 
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 

СРБОБРАНСКИ 
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 

СРБОБРАНСКИ 
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 
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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 

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 

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 0,0190 

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 0,0237 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 0,0009 

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 

ГЛАВНА 18754 564 0,0036 њива 1   
Није државна 

својина 
Промена облика 

својине 

Бачко 
Градиште 

ГЛАВНА 18754 564 0,0012 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    
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 
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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 

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 0,0270 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 0,0107 

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 0,0357 

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 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 

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 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0371 

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 

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 

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_ 

Укупно Бачко Градиште 103,9221 

     

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 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_ 
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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 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 0,0016 

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 0,0005 

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 0,0229 

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 
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 4674 1032 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 4674 1032 0,0092 

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 
ШАМУ МИХАЉА 4674 1032 0,0052 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 4674 1032 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 2430 1033 0,0080 

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 
ШАМУ МИХАЉА 2430 1033 0,0044 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 2430 1033 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 92 1036 0,0032 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 92 1036 0,0005 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 92 1036 0,0057 

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 
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 0,0025 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 0,0070 

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_ 
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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 0,0003 

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 196 1039 0,0002 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 196 1039 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 196 1039 0,0073 

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 
ШАМУ МИХАЉА 196 1039 0,0019 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 1952 1040 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ШАМУ МИХАЉА 1952 1040 0,0057 

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 
ШАМУ МИХАЉА 1952 1040 0,0024 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 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 
САЛАШИ 14397 11003 0,6077 пашњак 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14397 11004/2 0,0286 пашњак 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 11153/24 0,8947 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 11153/24 0,4233 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

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 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 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 
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Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 11161 1,7579 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

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 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 11179 0,0819 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 11180 0,4183 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14484 11181 0,3330 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 
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Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14484 11181 0,1522 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14484 11181 0,0084 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14494 11182/2 0,0258 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14494 11182/2 0,1258 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000149/2018 

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 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 0,0031 

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 0,0029 

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 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 
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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 11199 4,3733 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

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 0,0105 

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 
ДР ИМРЕА КИША 5605 1121 0,0250 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 5605 1121 0,0005 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 5605 1121 0,0025 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14471 11216 0,1855 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002437/2014 (2019-
08-16),  46-002889/2012 

(2019-10-18),  46-
005511/2012 (2019-02-
02),  46-005517/2012 

(2019-01-22),  46-
011123/2013 (2019-12-

05),46-021991/2014 
АзР,46-024288/2014 

АзР 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 14471 11216 2,1229 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002437/2014 (2019-
08-16),  46-002889/2012 

(2019-10-18),  46-
005511/2012 (2019-02-
02),  46-005517/2012 

(2019-01-22),  46-
011123/2013 (2019-12-

05),46-021991/2014 
АзР,46-024288/2014 

АзР 

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 
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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 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 14482 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 14237 11234/9 1,9153 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-024928/2014 АзР 

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 
СПОЉНИ ЈАРОШ 14542 11428 0,7696 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-006297/2012,  46-
007003/2014 

Бачко 
Петрово 

Село 
СПОЉНИ ЈАРОШ 14351 11483 3,8183 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002454/2014 (2018-
08-02),  46-006171/2013 

(2018-12-21),  46-
006568/2013 (2019-04-
05),  46-008749/2012 

(2019-08-16),  46-
009286/2012 (2018-08-
02),  46-018598/2013 

(2018-06-11) 

Бачко 
Петрово 

Село 
СПОЉНИ ЈАРОШ 14351 11483 7,2643 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002454/2014 (2018-
08-02),  46-006171/2013 

(2018-12-21),  46-
006568/2013 (2019-04-
05),  46-008749/2012 

(2019-08-16),  46-
009286/2012 (2018-08-
02),  46-018598/2013 

(2018-06-11) 

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 
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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 
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 6362 12230 0,8148 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 12230 0,2607 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ЦИК 14338 12361 0,5367 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003410/2012 (2017-
09-04),  46-003410/2012 

(2018-07-19),  46-
007003/2014 (2020-01-

15) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ЦИК 14338 12361 0,1068 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003410/2012 (2017-
09-04),  46-003410/2012 

(2018-07-19),  46-
007003/2014 (2020-01-

15) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ЦИК 14338 12361 0,1655 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003410/2012 (2017-
09-04),  46-003410/2012 

(2018-07-19),  46-
007003/2014 (2020-01-

15) 

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 
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Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12955 27,1416 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011135/2013           
46-008848/2013          
46-007003/2014              
46-001280/2019            
46-006460/2013 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12957 4,6222 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002916/2014. (2019-
11-14) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14523 12958 17,9986 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002916/2014. (2019-
11-14),  46-003207/2014 

(2019-09-09),  46-
018193/2013 (2019-11-
19),  46-020421/2014 

(2019-09-11),  46-
020421/2014 (2020-05-

28) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14508 12960 1,8182 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003277/2014 (2020-
05-26),  46-003502/2012 

(2019-11-22),  46-
008819/2013 (2019-07-
25),  46-030395/2014 

(2020-06-06),  46-
031267/2014 (2020-06-

06) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12961 25,6764 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-018155/2013, 46-
018183/2013, 46-

018193/2013 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12965 7,2643 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 (2019-
12-05) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12968 26,5715 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-018155/2013 (2019-
11-19) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 6362 12976 2,3457 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011842/2013 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14536 12977 2,9001 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-005469/2013 (2019-
10-24),  46-011842/2013 

(2020-06-06) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14536 12977 2,3913 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-005469/2013 (2019-
10-24),  46-011842/2013 

(2020-06-06) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14524 12978 8,4905 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011157/2013 (2020-
06-06),  46-011842/2013 

(2020-06-06),  46-
017222/2013 (2019-09-

09) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14524 12978 8,2626 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011157/2013 (2020-
06-06),  46-011842/2013 

(2020-06-06),  46-
017222/2013 (2019-09-

09) 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14498 13067 0,4207 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000037/2019 (2019-
06-13),  46-000038/2019 

(2019-06-13),  46-
005038/2014 (2019-07-
11),  46-009736/2013 

(2020-01-08),  46-
011170/2012 (2019-09-
03),  46-011188/2012 

(2019-06-13) 
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Бачко 
Петрово 

Село 
ДОЊИ РИТ 14498 13067 2,2982 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000037/2019 (2019-
06-13),  46-000038/2019 

(2019-06-13),  46-
005038/2014 (2019-07-
11),  46-009736/2013 

(2020-01-08),  46-
011170/2012 (2019-09-
03),  46-011188/2012 

(2019-06-13) 

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 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 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 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 0,0004 

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 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 
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 
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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 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 
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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 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 
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 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 0,0073 

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 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 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_ 
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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 
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 
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 0,0012 

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 0,0500 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно и фактичко 
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 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 6777 2135 0,3496 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 

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 

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 0,0028 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 
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 2493 2170 0,0500 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

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 2493 2170 0,0358 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    
Није државна 

својина 
Промена облика 

својине 
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Бачко 
Петрово 

Село 
ДР ИМРЕА КИША 2871 2534 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДР ИМРЕА КИША 2871 2534 0,0021 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 2871 2534 0,0089 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 2871 2534 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 
ДР ИМРЕА КИША 2871 2534 0,0134 

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 

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 

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 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0006 

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 0,0008 

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 

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 0,0111 
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 

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 0,0121 
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 0,0002 

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 0,0025 

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_ 
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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 

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 

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 0,0046 

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 

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 0,0080 

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 0,0020 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 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 

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 0,0003 

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 

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 0,0043 

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_ 
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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 0,0305 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ПАРТИЗАНСКА 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 
ЈАШЕ ТОМИЦА 6658 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Бачко 
Петрово 

Село 
ЈАШЕ ТОМИЦА 6658 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 6658 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 6658 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 
ЈАШЕ ТОМИЦА 6658 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 6658 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 6658 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 6658 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 
ПАРТИЗАНСКА 6747 3626 0,1162 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 

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 
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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 
ПУШКИНОВА 4121 502 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ПУШКИНОВА 4121 502 0,0099 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 
ПУШКИНОВА 4121 502 0,0382 

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 
ПУШКИНОВА 4121 502 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 

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 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 0,0007 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0051 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 1228 506 0,0004 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 
ПУШКИНОВА 1228 506 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ПУШКИНОВА 1228 506 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 

Бачко 
Петрово 

Село 
ПУШКИНОВА 1228 506 0,0004 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 
ПУШКИНОВА 1228 506 0,0113 

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 
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0003 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0013 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Бачко 
Петрово 

Село 
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0087 

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 
ПУШКИНОВА 1572 507 0,0034 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 
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 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 0,0005 

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 3962 509 0,0123 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 
ПУШКИНОВА 3962 509 0,0034 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бачко 
Петрово 

Село 
ПУШКИНОВА 3962 509 0,0276 

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 
ПУШКИНОВА 3962 509 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 
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 6362 8042/10 0,6672 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 

Бачко 
Петрово 

Село 
САЛАШИ 6362 8043/17 1,0090 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011123/2013 

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 
САЛАШИ 6362 8047/1 1,4240 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

8047/1 

Бачко 
Петрово 

Село 
ДАГАНА 2 14397 8390 0,0137 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 2 14465 8391 0,0597 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000590/2014 (2019-
05-18),  46-003277/2014 

(2020-05-26),  46-
024400/2014 (2019-01-

10) 
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Бачко 
Петрово 

Село 
ДАГАНА 2 14465 8391 0,1582 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000590/2014 (2019-
05-18),  46-003277/2014 

(2020-05-26),  46-
024400/2014 (2019-01-

10) 

Бачко 
Петрово 

Село 
У СЕЛУ 6747 85/3 0,4288 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

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 
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 0,0229 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 0,0042 

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 
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 
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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 0,1160 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 
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 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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_ 

Укупно Бачко Петрово Село 224,5679 

     

Бечеј ТОПОЛСКИ ПУТ 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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_ 
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Бечеј ТОПОЛСКИ ПУТ 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бечеј ТОПОЛСКИ ПУТ 6362 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 6362 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 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 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 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 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 0,0114 

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_ 
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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 0,0470 

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 0,9459 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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 15242 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 МАРВЕНИ ЈАРОШ 15242 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 



Страна 200.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

200. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

инспектора 

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 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 
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 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 
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Бечеј 
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ 
15242 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 
15242 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 
15242 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 ЈАРОШ 14522 20494 0,3208 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000305/2017 

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 
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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 0,0003 њива 6   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000057/2016 (2016-
12-05),  46-002127/2013 

(2019-02-25),  46-
007172/2012 (2016-12-
01),  46-013331/2013 

(2018-07-05) 

Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 0,0003 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000057/2016 (2016-
12-05),  46-002127/2013 

(2019-02-25),  46-
007172/2012 (2016-12-
01),  46-013331/2013 

(2018-07-05) 

Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 0,0009 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000057/2016 (2016-
12-05),  46-002127/2013 

(2019-02-25),  46-
007172/2012 (2016-12-
01),  46-013331/2013 

(2018-07-05) 

Бечеј ЈАРОШ 14726 21080 0,0001 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000057/2016 (2016-
12-05),  46-002127/2013 

(2019-02-25),  46-
007172/2012 (2016-12-
01),  46-013331/2013 

(2018-07-05) 

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 169 21131 3,4716 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000441/2012 (2019-
11-01) 

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 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 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 
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Бечеј САЛАШИ 15165 21219/6 1,2857 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002431/2013 (2020-
06-06),  46-004953/2012 

(2019-07-09) 

Бечеј САЛАШИ 14855 21221/18 0,4475 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-001620/2012 (2017-
12-04),  46-013038/2013 

(2020-01-24) 

Бечеј САЛАШИ 14855 21221/18 1,3226 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-001620/2012 (2017-
12-04),  46-013038/2013 

(2020-01-24) 

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 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 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 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 1,0450 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 1,3978 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Бечеј САЛАШИ 14004 21245 0,9204 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Бечеј САЛАШИ 14548 21246/2 2,3361 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 
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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 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 14218 21308/2 0,0001 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 14218 21308/2 0,0000 њива 2 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

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 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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 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 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 0,0020 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 
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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 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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 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 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 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 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 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 
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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 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 
ИНГ.ИВАН 
ПЕРИШИЦ 

9068 2345 0,0080 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 

9068 2345 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 
ИНГ.ИВАН 
ПЕРИШИЦ 

9068 2345 0,0250 
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 
ИНГ.ИВАН 
ПЕРИШИЦ 

9068 2345 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 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и 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 15242 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 15242 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 0,0147 

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 
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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 

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 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 

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште 

Правно и 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 ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 ДОЊИ РИТ 15242 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 

ЈАРУГА 
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инспектора 

Бечеј ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 
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Бечеј ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 

ЈАРУГА 
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инспектора 

Бечеј ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 15242 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 



Страна 214.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

214. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

Бечеј ДОЊИ РИТ 15242 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 15242 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 14752 25830 58,2766 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-004075/2012 (2018-
08-27),  46-005462/2012 

(2019-10-22),  46-
005466/2012 (2019-10-
22),  46-005898/2012 

(2017-11-24),  46-
005905/2012 (2017-03-
27),  46-011329/2012 

(2019-10-14),  46-
012024/2012 (2018-08-

18) 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,1821 њива 6   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,3262 њива 6   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 16,2013 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 9,5325 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14978 25854 0,1746 њива 6   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14977 25882 5,5801 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000390/2017 (2018-
10-13),  46-000391/2017 

(2020-02-22),  46-
010240/2013 (2019-05-
03),  46-013801/2013 

(2018-08-06) 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14922 25892/9 0,0001 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002127/2013 (2019-
02-25),  46-003298/2012 

(2018-03-29) 
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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 0,5399 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 0,0532 
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 0,0180 

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 

ШУМА 
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инспектора 

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 14946 25905 36,6365 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003669/2013 (2018-
06-05),  46-003678/2013 

(2018-06-05),  46-
004038/2013 (2018-06-
07),  46-005453/2012 

(2019-10-22),  46-
009247/2012 (2018-07-
17),  46-009268/2012 

(2018-07-14),  46-
009790/2012 (2018-07-
14),  46-015376/2013 

(2019-10-22) 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14946 25905 5,5687 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003669/2013 (2018-
06-05),  46-003678/2013 

(2018-06-05),  46-
004038/2013 (2018-06-
07),  46-005453/2012 

(2019-10-22),  46-
009247/2012 (2018-07-
17),  46-009268/2012 

(2018-07-14),  46-
009790/2012 (2018-07-
14),  46-015376/2013 

(2019-10-22) 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14947 25947 0,1331 њива 5   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14947 25947 21,1547 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14821 25951/1 2,8734 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000391/2017 (2020-
02-22),  46-002546/2013 

(2018-10-17),  46-
003083/2013 (2018-07-
12),  46-005471/2013 

(2017-06-27),  46-
008732/2013 (2019-02-

18) 

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 

ШУМА 
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или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

Бечеј ДОЊИ РИТ 14550 25956 8,8322 њива 4   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003827/2013 (2019-
01-09),  46-008149/2013 

(2018-03-27),  46-
010789/2012 (2015-10-

14) 

Бечеј ФОРЛАНД 596 25959/1 0,4175 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Бечеј ФОРЛАНД 596 25959/1 13,1963 њива 5   

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 0,0144 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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_ 
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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 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 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 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 0,0024 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 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 
ГОРЊЕ 

УГАРНИЦЕ 
15200 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 
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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 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 15224 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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 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 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 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 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 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 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 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 
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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 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 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 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 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 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 26794 0,0694 воћњак 2 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 

Није државна 
својина 

Промена облика 
својине 

Бечеј ПОЉАНИЦА 14401 26795 0,0952 њива 2 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Није државна 
својина 

Промена облика 
својине 

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 
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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 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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 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 
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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 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 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 15224 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 15224 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 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 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 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 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 
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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 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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 26942 0,4435 њива 2 њива 
Није државна 

својина 
Промена облика 

својине 

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 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 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 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 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 
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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 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 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 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 
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 
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 
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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 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 
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 
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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 
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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 
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 
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 
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ 
7697 3109 0,0059 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 
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Бечеј 
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ 
7697 3109 0,0375 

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 
7697 3109 0,0135 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 
7697 3109 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 
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ 
7697 3109 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 
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ 
7697 3109 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 

Бечеј 
МИЛОША 

ЦРЊАНСКОГ 
7697 3109 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 

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 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 0,1121 њива 1   

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 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 
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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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_ 
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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 0,0059 

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 0,0030 

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 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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 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 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0332 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 0,0308 

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 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 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 0,0480 

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 
НАСЕЉЕ ЉУБЕ 

ДОРОСЛОВАЦКО
Г 

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_ 
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Бечеј 
НАСЕЉЕ ЉУБЕ 

ДОРОСЛОВАЦКО
Г 

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 
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 
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 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 0,0569 

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 0,0343 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0063 

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 0,0210 

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 0,0849 

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 0,0676 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 0,0168 

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 0,0683 

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_ 
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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 0,0022 

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 0,0215 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 0,0046 

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 0,0538 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0589 

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 0,0098 

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 0,0134 

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 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 
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 
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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 
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 0,0218 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 0,0500 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бечеј 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 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 0,0015 

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 0,0023 

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 0,0033 

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_ 
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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 0,1434 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 0,0018 

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 0,0069 

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 0,0007 

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 0,0009 

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 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 0,0014 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0024 

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 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 6362 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 6362 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 6362 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 6362 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_ 
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Бечеј ИÐОШКИ ПУТ 6362 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 6362 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 6362 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 
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 ГЛАВНА 9460 4566 0,0144 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 ГЛАВНА 9460 4566 0,0177 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 ГЛАВНА 9460 4566 0,0320 
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 ГЛАВНА 9460 4566 0,0045 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 ГЛАВНА 9460 4566 0,0025 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0024 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бечеј ГЛАВНА 9460 4566 0,0216 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 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 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 0,0099 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 0,0022 

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_ 
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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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 
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 0,0215 

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 
СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЦА 

6757 4812 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 
СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЦА 

6757 4812 0,0754 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 
СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЦА 

6757 4812 0,0149 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 

6757 4812 0,0192 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 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 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 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 0,0013 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 
ДИМИТРИЈА-

МИТЕ 
МИЛОВАНОВА 

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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

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 0,0126 

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 0,0069 

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 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 0,3091 
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 0,0193 

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 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 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_ 
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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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0055 
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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0041 шума 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0084 шума 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0001 шума 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0003 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0015 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Бечеј МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0011 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 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 МАТИЈЕ ГУПЦА 7295 5631/1 0,0003 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 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 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 0,0862 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 0,0021 

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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 0,0033 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 
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Бечеј 11. НОВЕМБРА 8278 5992 0,0045 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 11. НОВЕМБРА 8278 5992 0,0104 
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 11. НОВЕМБРА 8278 5992 0,0024 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

Бечеј НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0066 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 НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0097 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бечеј НОВОСАДСКА 9843 6246 0,0027 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 9843 6246 0,0081 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 9843 6246 0,0101 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 9843 6246 0,0245 
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 
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 0,0026 

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 
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_ 
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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 0,0027 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 0,0012 

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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бечеј РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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_ 
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Бечеј РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бечеј РЕПУБЛИКАНСКА 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 РЕПУБЛИКАНСКА 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 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 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 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 0,0017 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 0,0068 

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_ 
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Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

РЕОН 
6288 7125 0,0105 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

РЕОН 
6288 7125 0,0203 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

РЕОН 
6288 7125 0,1615 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 
ПЕТРОВОСЕЛСКИ 

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 ПОТИСКА 13442 747 0,0453 њива 1   
Није државна 

својина 
Промена облика 

својине 

Бечеј ПОТИСКА 13442 747 0,0064 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    
Није државна 

својина 
Промена облика 

својине 

Бечеј ПОТИСКА 13442 747 0,0250 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Није државна 
својина 

Промена облика 
својине 

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 
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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 



Страна 260.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

260. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

инспектора 

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 
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 
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 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 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 
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_ 
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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 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 0,0014 

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 0,0020 

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 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 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 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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 
НОВОБЕЦЕЈСКИ 

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 
НОВОБЕЦЕЈСКИ 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Бечеј 
НОВОБЕЦЕЈСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 0,0084 

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 0,5230 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 0,0250 

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_ 
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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 0,0112 

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 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 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 0,0129 

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 0,0182 

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 0,0252 

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 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 0,0456 

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 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 0,0037 

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 0,0017 

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 0,0016 

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 0,2091 

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 
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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 0,0033 

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 0,0011 

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 0,4619 

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 0,0017 

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 0,0022 

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 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 0,0407 

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 0,0056 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 0,0458 

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 0,0119 

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 0,0018 

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 0,3455 

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 0,0012 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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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 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 0,4101 

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 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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 

ШУМА 
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инспектора 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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_ 



Страна 269.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

269. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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_ 
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Бечеј 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 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 0,0082 

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 0,0172 

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 0,0003 

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 0,0037 

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 0,0769 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0008 

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 0,0094 

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 0,0082 

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 0,0179 

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 0,0701 

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 0,0083 

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 0,0813 

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 0,0099 

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_ 
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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 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 0,1048 

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 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 0,0577 

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 0,1631 

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 0,0055 

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 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 0,1435 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0059 

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 0,7440 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 0,0044 

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 0,0260 

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 0,2512 

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 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 0,0059 

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_ 
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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 0,0034 

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 0,0057 

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 0,0602 

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 0,0105 

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 0,0128 

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 0,0055 

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 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0153 

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 0,0198 

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 0,0692 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАДИШТАНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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_ 
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Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 0,0034 

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 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 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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_ 
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Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 



Страна 280.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

280. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

инспектора 

Бечеј 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 
ГРАÐЕВИНСКИ 

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 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 0,0022 

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 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 0,0057 

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_ 
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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 
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 0,0022 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 
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 0,0190 

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_ 

Укупно Бечеј 389,3269 

     

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 0,0391 

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 0,0392 

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 0,0886 

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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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или Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

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 0,0219 

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 0,0174 

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 0,0009 

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 0,0088 

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 0,0391 

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 0,0487 

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 0,0408 

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 
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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 0,0137 

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 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 0,0409 

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 0,0422 

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 0,0920 

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 0,0478 

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 1215 1504 14,3941 њива 2 њива 

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Милешево КУТОШ 1215 1504 14,4631 њива 1 њива 

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

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 
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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 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 0,0067 

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 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 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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 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 КУТОШ 1167 2278 2,5154 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-011702/2014 (2020-
06-12) 

Милешево КУТОШ 1205 2279 60,8773 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Милешево КУТОШ 1205 2279 28,3521 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Милешево КУТОШ 1167 2280 8,9578 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-007568/2014 (2019-
12-28),  46-013889/2013 

(2020-01-28),  46-
032768/2014 (2020-03-

06) 

Милешево КУТОШ 1167 2280 118,7774 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-007568/2014 (2019-
12-28),  46-013889/2013 

(2020-01-28),  46-
032768/2014 (2020-03-

06) 

Милешево КУТОШ 1223 2281/2 0,0021 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000199/2012 (2019-
04-19),  46-004956/2012 

(2020-03-21),  46-
012383/2012 (2019-01-
31),  46-015673/2013 

(2019-02-09),  46-
7749/2013 (2019-07-02) 

Милешево КУТОШ 1223 2281/2 1,7865 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000199/2012 (2019-
04-19),  46-004956/2012 

(2020-03-21),  46-
012383/2012 (2019-01-
31),  46-015673/2013 

(2019-02-09),  46-
7749/2013 (2019-07-02) 

Милешево КУТОШ 1269 2282 4,1508 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-002435/2013          
46-002781/2012       46-
002774/2012          46-
017894/2013         46-
017886/2013        46-

006435/2013 

Милешево КУТОШ 1224 2286/1 58,8425 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-006965/2013 (2019-
11-15),  46-008260/2013 

(2019-11-15),  46-
015603/2013 (2019-01-
04),  46-032768/2014 

(2020-03-06) 
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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 0,4240 њива 1   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-001561/2014 (2020-
01-08),  46-002431/2013 

(2020-06-06),  46-
003424/2012 (2018-07-
30),  46-004343/2013 

(2018-04-05),  46-
015475/2013 (2018-07-
30),  46-016270/2013 

(2019-02-28),  46-
15475/2013 (2019-06-

21),  46-3424/2012 
(2019-06-21) 

Милешево КУТОШ 1183 2288 0,2565 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

Милешево КУТОШ 1183 2288 0,0066 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

###################
# 

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 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 
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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 0,0286 

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 0,0047 

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 0,0035 

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 0,0016 

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 0,0283 

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 0,0114 

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 0,0051 

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 0,0222 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 



Страна 288.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

288. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

инспектора 

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 0,0048 

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 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 0,0076 

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 0,0156 

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 
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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 0,0028 

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 0,0050 

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 0,0188 

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 0,0033 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

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 0,0073 

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 0,0271 

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 0,0048 

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 0,0048 

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 0,3188 

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 0,0136 

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 
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Милешево КУТОШ 1179 2293 3,6780 њива 3   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000441/2012 (2019-
11-01),  46-001600/2013 

(2016-12-24),  46-
002674/2013 (2019-02-
20),  46-002984/2013 

(2019-10-02),  46-
007406/2013 (2019-08-
02),  46-012797/2013 

(2019-02-21),  46-
018576/2014 (2019-02-

06) 

Милешево КУТОШ 1179 2293 4,7661 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000441/2012 (2019-
11-01),  46-001600/2013 

(2016-12-24),  46-
002674/2013 (2019-02-
20),  46-002984/2013 

(2019-10-02),  46-
007406/2013 (2019-08-
02),  46-012797/2013 

(2019-02-21),  46-
018576/2014 (2019-02-

06) 

Милешево КУТОШ 1167 2294/11 0,8862 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

Решење Комисије за 
враћање одузетог пољ. 
земљ. број: 01-46-32/02 

од 28.10.2019. 

Милешево КУТОШ 1167 2294/13 0,9833 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

Решење Комисије за 
враћањеодузетог пољ. 
земљ. број: 01-46-32/02 

од 28.10.2019. 

Милешево КУТОШ 1167 2294/15 0,9832 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

Решење Комисије за 
враћањеодузетог пољ. 
земљ. број: 01-46-32/02 

од 28.10.2019. 

Милешево КУТОШ 1167 2294/16 0,9831 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

Решење Комисије за 
враћањеодузетог пољ. 
земљ. број: 01-46-32/02 

од 28.10.2019. 

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 
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 0,0500 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
    

Правно 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_ 
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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 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 0,0095 

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 0,1648 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 
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 
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 0,0045 

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 0,0099 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

    

Правно и фактичко 
стање се разликују- 

на терену није 
пољопривредно 

земљиште-прилог 
Записник комисије 
за израду програма 

или Републичког 
пољпривредног 

Није пољопривредно 
земљиште_ 
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инспектора 

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 0,0101 

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 0,0095 

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 0,0045 

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 0,0094 

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_ 

Укупно Милешево 359,8448 

     

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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_ 
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Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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_ 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 
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Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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инспектора 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1207 2217/1 1,0975 њива 1 њива 

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-003906/2012 (2018-
04-05),  46-007003/2014 

(2020-01-15),  46-
007311/2013 (2017-07-
03),  46-012598/2013 

(2019-10-21) 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1172 2221/1 8,4392 њива 1 њива 

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-010479/2014                  
46-013132/2013                  
46-013121/2013         
46-012598/2013 

Радичеви
ћ 

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 

ШУМА 
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инспектора 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1226 2329/3 1,0772 њива 2   
Није државна 

својина 
Промена облика 

својине 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1224 2331 2,1158 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000036/2017 (2018-
03-03),  46-000037/2017 

(2018-07-10),  46-
007489/2012 (2018-06-
15),  46-012598/2013 

(2019-10-21) 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1191 2332 6,1305 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-001437/2013 (2019-
05-07),  46-007026/2014 

(2017-04-07),  46-
007311/2013 (2017-07-
03),  46-007571/2012 

(2017-05-29),  46-
010297/2013 (2017-03-
09),  46-012598/2013 

(2019-10-21) 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

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 

Радичеви
ћ 

ЛИВАДЕ 1242 2340/8 0,7693 њива 2   

Правоснажно 
Решење о враћању 

које није 
спроведено у јавној 
евиденцији- прилог 

Решење 

46-000916/2013 (2019-
05-20),  46-007032/2013 

(2019-10-17) 

Радичеви
ћ 

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 

Укупно Радичевић 41,4280 

     
Укупно ЈЛС ######## 

      

 
--- o --- 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS 
VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM  
Mezőgazdasági Földterületek Hivatala  
Belgrád, Gračanička 8. 
Ikt.szám: 320-51-5812/2020-14 
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Kelt: 2020. 08. 13. 
 
 
 

ÓBECSE KÖZSÉG 
Községi Közigazgatási Hivatal 

 
21220 Óbecse  

Felszabadulás tér 2. 
 

Tárgy: Kérelem ÓBECSE község területén lévő mezőgazdasági földterület védelmének, 
rendezésének és használatának éves programjavaslata jóváhagyására. 
 

Az Önök 2020. 08. 12-i I 320-146/2020-as számú, Óbecse község területén lévő mezőgazdasági 
földterület védelmének, rendezésének és használatának 2020. évi programjavaslatát illető kérelme 
kapcsán, melyet a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumhoz küldtek meg 2020. 08. 13-
án, 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 2020. 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 sk. 
megbízott igazgató 

 
 

--- o --- 
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ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMÉNEK, 

RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK  

2O20-AS ÉVRE SZÓLÓ ÉVI PROGRAMJA
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A mezőgazdasági földterületről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye 62/2006., 65/2008., 
41/2009., 112/2015., 80/2017. és 95/2018. – más. törv.) 60. szakaszának 2. bekezdése és Óbecse Község 
Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. bekezdése 28. pontja, a 
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium 320-51-5812/2020-14-es számú, 2020. 08. 13-i keltezésű 
jóváhagyásával, Óbecse Község Községi Képviselő-testülete a 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén 
meghozta:  
 

ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMÉNEK, 
RENDEZÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK 2020-AS ÉVRE SZÓLÓ 

ÉVI PROGRAMJÁT 
 

Jelen 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 2020/2021-
es 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 
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 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 
 Csík folyó északról 



Страна 303.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

303. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

 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 rovarirtószerek 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) 
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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 elsőbbségi jogon való bérbeadásának nyilvános 

felhívására a 2020-as évben állattenyésztés alapján 60 természetes és 3 jogi személy valósította meg. 
 
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 2020-as évre előrelátott használat a következő táblázatok alapján történik: 

 
Melléklet (táblázat - jövedelmi terv) - a 2020-as 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 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, melyek nincsenek bérbe adva vagy illeték nélküli használati jog alatt állnak. 
 

Jelen programot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY                                         A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG                                                         
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                    Kiss Igor sk. 
Szám: 320-172/2020 
Kelt: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E 

--- o --- 
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На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 
64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), чланова 12 и 13 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (,,Сл. лист општине Бечеј" бр. 9/2010, 
8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. лист општине 
Бечеј" бр. 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на II седници одржаној дана 28.09.2020. донела 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

о  отуђењу  грађевинског  земљишта јавне својине општине Бечеј 
 

Отуђује се непосредном погодбом грађевинско земљиште јавне својине општине Бечеј по праву 
прече куповине сувласника грађевинског земљишта, а које се налази у Бачком Петровом Селу у 
улици Теодора Илића Чешљара бр. 89 и то:  
- део у 286/642 дела парцеле број 3166 КО Бaчко Петрово Село, земљиште у грађевинском подручју, 
укупне површине парцеле 06а 42м2, јавне својине Општине Бечеј у 286/642 дела и приватне својине 
Шари Каталин (Иштван)  у 356/642 дела, уписане у ЛН број 2194 КО Б П Село код РГЗ – Служба за 
катастар непокретности  Бечеј, у виђеном стању, продајом сувласнику Шари Каталин, ради 
решавања имовинско правних односа куповином преосталог сувласничког дела предметне парцеле 
од стране сувласника, за купопродајну цену од 99.506,00 динара.  
На основу овог Решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 дана од дана његовог 
доношења, ће се закључити Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 1 овог Решења, 
између Општине Бечеј, као продавца и понуђача, као купца, којим ће се регулисати међусобна права 
и обавезе. 
Уговор из претходног става у име и за рачун општине Бечеј потписаће председник општине Бечеј.  
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 2 овог Решења уписаће се у јавне књиге. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Бечеј, на својој LVI седници одржаној дана 20.02.2020.године, донела 
Решење о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј 
непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника грађевинског земљишта бр. I 464-
139/2020 од 20.02.2020.год. (објављено у „Службеном листу општине Бечеј“ број 2/2020 од 
20.02.2020.године), које се налази у Бачком Петровом Селу у улици Теодора Илића Чешљара бр. 89 
и то:  
- део у 286/642 дела парцеле број 3166 КО Бaчко Петрово Село, земљиште у грађевинском подручју, 
укупне површине парцеле 06а 42м2, јавне својине Општине Бечеј у 286/642 дела и приватне својине 
Шари Каталин (Иштван)  у 356/642 дела, уписане у ЛН број 2194 КО Б П Село код РГЗ – Служба за 
катастар непокретности  Бечеј, у виђеном стању, ради решавања имовинско правних односа 
куповином преосталог сувласничког дела предметне парцеле од стране сувласника. 
Део парцеле у 286/642 идеалног дела се отуђује из јавне својине општине Бечеј непосредном 
погодбом, без спровођења поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, јер у 
конкретном случају то представља једино могуће решење, с обзиром да су разлози оправданости и 
целисходности у чињеници што је подносилац захтева сувласник одговарајућег идеалног дела 
предметне парцеле и власник постојећих објеката. 
Чланом 100 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) је одређено да се грађевинско земљиште у јавној 
својини може отуђити непосредном погодбом у случају отуђења грађевинског земљишта другом 
сувласнику на истој непокретности, по праву прече куповине, у складу са законом којим се уређују 
основе својинскоправних односа и промет непокретности. 
Чланом 5 Закона о промету непокретности („Службени гласник РС“ бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015) 
је прописано да сувласник непокретности, који намерава да прода свој сувласнички део, је дужан да 
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га претходно понуди на продају осталим сувласницима, под претњом рушљивости уговора 
закљученог супротно наведеној одредби, предвиђеном чланом 10 истог Закона. 
С обзиром да су испуњени сви услови, поступак отуђења непокретности у јавној својини у 286/642 
идеалног дела, се спроводи непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника Шари 
Каталин (Иштван) у 356/642 дела, а ради решавања имовинско правних односа. 
Општински правобранилац ће дати своје мишљење пре закључења купопродајног уговора.  
Непокретност се отуђује из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној 
вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа а почетна цена грађевинског 
земљишта је утврђена у износу од 347,92 динара/м², што је за површину 286/642 дела парцеле 
укупан почетни износ од 99.505,12 динара, а на основу процене тржишне вредности непокретности 
Пореске управе Филијале Бечеј број 208-464-08-00019/2019 од 24.09.2019.године, при чему се део 
парцеле може отуђити се из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној 
вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа. 
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, је 
на својој LXVI седници одржаној дана 05.03.2020.године, са почетком у 11:00 часова у просторијама 
Општинске управе Бечеј Одељења за имовинско правне послове у Бечеју у улици Уроша Предића 
бр. 3, спровела поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј 
непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника грађевинског земљишта -  парцеле број 
3166 КО БП Село. 
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, на 
основу члана 11 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине 
Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) је доставила Записник са седнице бр. 
IV 03 464-739/2018 од 05.03.2020.год., Записник о току поступка непосредне погодбе са Изјавом о 
висини купопродајне цене постигнуте у поступку непосредне погодбе бр. IV 03 464-739/2018 од 
05.03.2020.год., Извештај о спроведеном поступку непосредне погодбе бр. IV 03 464-739/2018 од 
05.03.2020.год., са Предлогом за доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта јавне 
својине општине Бечеј непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника грађевинског 
земљишта -  део у 286/642 дела парцеле број 3166 КО БП Село, као и текстом нацрта истог Решења, 
те је упутила Скупштини општине Бечеј, путем Општинског већа општине Бечеј, предлог да, на 
основу члана 12 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине 
Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) донесе Решење о отуђењу 
грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, непосредном погодбом  по праву прече 
куповине сувласника грађевинског земљишта сувласнику Шари Каталин,  за купопродајну цену од 
99.506,00 динара.  
Општинско веће општине Бечеј је на 206. седници одржаној дана  12.06.2020.године, на основу 
предлога Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског 
земљишта, предложило Скупштини општине Бечеј да донесе решење као у диспозитиву. 
На основу Записника, Извештаја и Предлога Комисије, увида у целокупну документацију и утврђених 
свих горенаведених чињеница, с обзиром да су испуњени сви услови из Закона о планирању и 
изградњи, Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског змљишта и Решења Скупштине општине 
Бечеј, Скупштина општине Бечеј је, на предлог Општинског већа, одлучила као у диспозитиву овог 
Решења. 
                
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                Игор Киш с.р 
Број: I 464-564/2020             
Дана: 28.09.2020.године        
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
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A tervezési és építési törvény (SzK Hivatalos Lapja 72/09., 81/09. – jav., 64/10. – AB hat., 24/11., 
121/12., 42/13. – AB hat., 50/13. – AB hat., 98/13. - AB hat., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 37/19. 
számok) 99. szakasza alapján, az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásáról szóló 
Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. 
számok) 12. és 13. szakasza, Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. 
szám) 34. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület elidegenítéséről 

 
 

Elidegenítik az Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület közvetlen alkuval a társtulajdonos 
elővásárlási joga alapján történő eltulajdonításási eljárásról, amely Péterrévén a Teodor Ilić Češljar utca 89. 
szám alatt található, éspedig: 
- a péterrévei KK-ban lévő 3166. számú parcella részének 286/642 hányadát, amely építkezési területen 
található földterület, összterülete 06a 42m2, 286/642 hányadban Óbecse község köztulajdona és 356/642 
hányadban Sári (István) Katalin magántulajdona, a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Kataszteri 
Szolgálatának Ingatlanlabjában a péterrévei KK 2194-es szám alatt van bejegyezve, látott állapotban 
ELIDEGENÍTI Óbecse község köztulajdonából a társtulajdonosnak, Sári Katalinnal a vagyonjogi viszonyok 
rendezése céljából, a tárgyi parcella társtulajdonosi részének eladásával 99.506,00 dináros adásvételi áron.. 
Az építkezési földterület eltulajdonításáról szóló Határozat alapján, meghozatalát követő 30 napon belül, 
megkötésre kerül az építkezési földterület eltulajdonításáról szóló Szerződés, az 1-es bekezdésben érintett 
ingatlanok tárgyában, Óbecse község, mint eladó és az ajánlattevő, mint vevő között, mellyel szabályozzák 
a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket.   
Az előző szakaszban említett szerződést Óbecse község nevében Óbecse Község Községi elnöke köti meg. 
A 2. szakaszban említett szerződést bejegyzik a nyilvános könyvekbe.  
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
Óbecse Községi Képviselő-testülete LVI. ülésén, melyet 2020. 02. 20-án tartottak meg, Határozatot hozott 
Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület eltulajdonításáról szóló eljárás megindításáról 
közvetlen megegyezés útján, az építési földterület társtulajdonosának elővásárlási joga alapján, I 464-
139/2020. szám alatt, 2020. 02. 20-i keltezéssel, melyet Óbecse Község Hivatalos Lapjának 2020. 02. 20-i 
2/2020. számában jelentettek meg), amely Péterrévén a Teodor Ilić Češljar 89. szám alatt található, 
mégpedig: 
- a péterrévei KK-ban lévő 3166. számú parcella részének 286/642 hányada, építkezési területen található 
földterület, melynek területe 06a 42m2, 286/642 hányadban Óbecse község köztulajdona és 356/642 
hányadban Sári (István) Katalin magántulajdona, a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Kataszteri 
Szolgálatának Ingatlanlabjában a péterrévei KK 2194-es szám alatt van bejegyezve, látott állapotban, a 
vagyonjogi viszonyok rendezése céljából a megmaradt társtulajdoni rész társtulajdonos általi 
felvásárlásával. 
A parcella 286/642 eszmei hányadát Óbecse község köztulajdonából közvetlen alkuval tulajdonítják el, 
nyilvános árverés vagy írásbeli ajánlatok begyűjtése nélkül, mert jelen esetben ez az egyetlen lehetséges 
megoldás, tekintettel arra, hogy a beterjesztő társtulajdonosa a tárgyi parcella eszmei hányadának és 
tulajdonosa a meglévő épületeknek. 
A tervezési és építési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiig., 64/2010. 
– az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. – az AB határozata, 50/2013. – az AB határozata, 
98/2013. – az AB határozata, 132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019. és 37/2019. számok) 100. 
szakaszában meghatározták, hogy a köztulajdonban levő földtulajdon eltulajdonítható közvetlen alkuval az 
ingatlan építési földterületének a társtulajdonos számára történő elidegenítés esetében, elővásárlási jog 
alapján, összhanhban a tulajdonjogi és ingatlankereskedelmi viszonyokat szabályozó törvénnyel. 
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Az ingatlankereskedelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 93/2014., 121/2014. és 
6/2015. számok) 5. szakasza előírja, hogy az ingatlan társtulajdonosa, aki el akarja adni a társtulajdonosi 
részét, köteles először felajánlani megvételre a többi társtulajdonosnak, különben megdönthető a 
rendelkezésekkel ellentétesen megkötött szerződés, amit ugyanezen Törvény 10. szakasza szabályoz. 
Tekintettel arra, hogy minden feltétel adott a köztulajdonban levő földterület 286/642 eszmei hányadának 
elidegenítési eljárását közvetlen alkuval hajtjuk végre a 356/642 eszmei hányad társtulajdonosa, Sári 
(István) Katalin elővásárlási jogával, a vagyonjogi viszonyok rendezése céljából. 
A községi vagyonjogi ügyész az adásvételi szerődés megkötése előtt véleményt fog adni. 
Az ingatlant Óbecse község köztulajdonából legalább a becsült piaci értékének árán fogják eltulajdonítani, 
amit az illetékes adóhivatal állapított meg, s az építkezési telek megállapított kezdőára 347,92 dinár/m2, 
ami a parcella 286/642 hányadára vonatkozóan 99.505,12 dinár az Adóhivatal Óbecsei Fiókintézete 2019. 
09. 24-i 208-464-08-00019/2019. számú ingatlan piaci értékbecslése alapján, tehát az Óbecse község 
köztulajdonában levő parcellarészt legalább ezen az illetékes adóhivatal által becsült áron lehet 
eltulajdonítani. 
 
Az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának lefolytatására alakult Bizottság 
LXV. ülésén, melyet 2020. 03. 05-én tartottak, 11:00 órai kezdettel Óbecse Községi Közigazgatási Hivatala 
Vagyonjogi Osztályának helyiségeiben, Óbecsén, Uroš Predić u. 3. szám alatt, lefolytatta az eljárást Óbecse 
község köztulajdonában lévő építkezési földterület közvetlen alkuval a társtulajdonos elővásárlási joga 
alapján történő elidegenítési eljárásának elindításáról, a péterrévei KK-ban lévő 3166-os számú parcellára 
vonatkozóan. 
Az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának lefolytatására alakult Bizottság az 
építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018 sz.) 11. szakasza alapján mellékelte a 2020. 03. 
05-i IV 03 464-739/2019-es számú Jegyzőkönyvet az ülésről, a közvetlen megegyezés folyamatáról készült 
Jegyzőkönyvet, az elért adásvételi ár magasságáról szóló nyilatkozattal, IV 03 464-739/2019-es szám alatt, 
2020. 03. 05-i keltezéssel, a közvetlen megegyezés folyamatáról készült Jelentést IV 03 464-739/2019-es 
szám alatt, 2020. 03. 05-i keltezéssel, valamint e határozat tervezetét, amelyet a Községi Tanács által 
Óbecse Község Képviselő-testületének utalt azzal a javaslattal, hogy az építkezési földterület 
eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015., 
20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 12. szakasza alapján meghozza a Határozatot Óbecse 
község köztulajdonában lévő építkezési földterület közvetlen alkuval a társtulajdonos elővásárlási joga 
alapján történő elidegenítéséről, a társtulajdonos, Sári Katali számára történő eladásával 99.506,00 dináros 
összegért. 
Óbecse Község Községi Tanácsa a 206. ülésén, melyet 2020. 06. 12-én tartottak meg, az építkezési 
földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának lefolytatására alakult Bizottság javaslatára, 
javasolta Óbecse Község Képviselő-testületének, hogy hozza meg a rendelkező részben feltüntetett 
határozatot. 
A Bizottság Jegyzőkönyve, Jelentése és Javaslata alapján, a teljes dokumentációba való betekintés után, és 
a fenti tényállás megállapításával, tekintettel arra, hogy adottak a tervezésről és az építkezésről szóló 
Törvény, az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat és Óbecse Község 
Képviselő-testülete Határozatával előírt feltételek, Óbecse község Képviselő-testülete, a Községi Tanács 
javaslatára, ezen Határozat kimodó részében leírtak alapján döntött. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse község        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE  
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                Kiss Igor sk.  
Szám: 464-564/2020 
Kelt: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E 

--- o --- 
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На основу чланова 68, 99 и 100 Закона о планирању и изградњи (,,С1. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), 
чланова 9 и 25 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј 
бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. лист 
општине Бечеј" бр. 5/2019), Скупштине општине Бечеј на II седници одржаној дана 28.09.2020. је 
донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  

РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА 
 

I   Покреће се поступак отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, на предлог 
Општинског већа, непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела број 26601/1 КО 
Бечеј и број 25131 КО Бечеј и то следеће: 
- дела парцеле број 26601/1 КО Бечеј у површини од 2,00 м2, остало земљиште (земљиште под 
зградом и другим објектом – улица), која се налази у Бечеју у улици Виноградска, укупне површине 
парцеле 31а 08м2, јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13761 КО Бечеј, а све из разлога 
што објекат - зграда број 3 (изграђен без одобрења за градњу)  се налази мањим делом – 2,00 м2 на 
парцели број број 26601/1 КО Бечеј и већим делом – 8,00 м2 на суседној парцели број 25131 КО 
Бечеј приватних власника Гаврић Душка и Душице из Бечеја ул. Владимира Провчи бр. 54 свако са 
по 1/2 дела непокретности. 
Општински правобранилац је дао своју сагласност под бројем Јп 20/2020 од 04.03.2020.године. 
II   Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 505,04 динара/м², што је за 
површину дела парцеле - 2,00 м2 укупан почетни износ од 1.010,08 динара а на основу процене 
тржишне вредности непокретности Пореске управе Филијале Бечеј. 
III Поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини ће се спровести непосредном 
погодбом ради исправке граница суседних катастарских парцела, на начин и под условима 
прописаним Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј 
бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018). 
Одељење за имовинско правне послове ће обављати све стручне и административне послове у 
поступку отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј. 
IV  Поступак отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј непосредном погодбом 
спроводи Комисија, коју је образовала Скупштина општине Бечеј. 
V Ово Решење ће бити објављено у "Службеном листу општине Бечеј". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Одељење за имовинско правне послове је, на основу чланова 68, 99 и 100 Закона о планирању и 
изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и чланова 9 и 25 Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Сл. лист општине Бечеј бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 
3/2018) поднелo Иницијативу за покретање поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Бечеј, непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела број 
26601/1 КО Бечеј и број 25131 КО Бечеј и то следеће: - дела парцеле број 26601/1 КО Бечеј у 
површини од 2,00 м2, остало земљиште (земљиште под зградом и другим објектом – улица), која се 
налази у Бечеју у улици Виноградска, укупне површине парцеле 31а 08м2, јавне својине Општине 
Бечеј, уписане у ЛН број 13761 КО Бечеј, а све из разлога што објекат - зграда број 3 (изграђен без 
одобрења за градњу)  се налази мањим делом – 2,00 м2 на парцели број број 26601/1 КО Бечеј и 
већим делом – 8,00 м2 на суседној парцели број 25131 КО Бечеј приватних власника Гаврић Душка и 
Душице из Бечеја ул. Владимира Провчи бр. 54 свако са по 1/2 дела непокретности. 
Иницијатива је поднета на основу захтева Гаврић Душка и Душице из Бечеја ул. Владимира Провчи 
бр. 54 за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј ради 
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исправке граница суседних парцела број 26601/1 КО Бечеј и број 25131 КО Бечеј и решавања 
имовинско правних односа у поступку озакоњења објекта. 
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка отуђења грађевинског 
земљишта, Подаци о парцелама RGZ RS KnWebPublic,                                                                                
Скица суседних парцела, Процена Пореске управе Филијале Бечеј и Сагласност Општинског 
правобраниоца. 
Према члану 68 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018 и 31/2019) исправка граница суседних 
катастарских парцела се врши на основу елабората геодетских радова. Елаборат геодетских радова 
израђује се у складу са прописима о државном премеру и катастру. Пре израде елабората геодетских 
радова, власник катастарске парцеле решава имовинско правне односе. Уколико је суседна 
катастарска парцела у јавној својини, сагласност за исправку границе даје надлежни правобранилац.  
Члан 99 наведеног Закона прописује надлежност органа, начин, поступак и услове за отуђење 
грађевинског земљишта у јавној својини.   
Чланом 100 истог Закона је прописано да се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити 
или дати у закуп непосредном погодбом у случају: 2) исправке граница суседних катастарских 
парцела. Члан 25 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта садржи исту одредбу. 
Општинско веће општине Бечеј је на својој 206. седници одржаној дана 12.06.2020. године, 
прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, утврдило предлог Решења о 
покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј непосредном 
погодбом ради исправке граница суседних парцела и предлог упутило на разматрање и доношење 
Скупштини општине Бечеј. 
Према одредбама члана 9 став 2 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, 
решење о покретању поступка отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини, доноси Скупштина општине Бечеј на предлог Општинског већа општине Бечеј. 
Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог решења и достављену пратећу документацију и на 
основу горе изнетог, а имајући у виду да су испуњени сви законски услови, донела решење као у 
диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                                    Председник Скупштине  
Скупштина општине Бечеј                                                                            Игор Киш с.р 
Број: I 464-565/2020 
Дана: 28.09.2020. године 
Б Е Ч Е Ј 

 
--- o --- 

 
A tervezési és építési Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 72/09., 81/09., 64/10., 24/11., 

121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 37/19. számok) 68., 99. és 100. 
szakasza alapján, Az építkezési földterület elidegenítési, csere és bérbeadási eljárásáról szóló határozat 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 9. és 
25. szakasza, valamint Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. 
szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete 2020. 09. 28 -án megtartott II. ülésén meghozta a 
következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterületnek a szomszédos parcellák 
telekhatárai kiigazításának céljából történő közvetlen alku útján való elidegenítéséről 
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I. Elidítjuk az Óbecse község köztulajdonában levő építkezési földterület közvetlen alku útján való 
elidegenítésének eljárását a szomszédos, óbecsei KK-ban lévő 26601/1-es és a 25131-es számú parcellák 
telekkiigazításának jogcímén, éspedig: 
- az óbecsei KK 26601/1-es parcella 2,00 m2-nyi része, egyéb földterület (épület vagy más létesítmény 
alatti földterület – utca), amely Óbecsén a Szőlőskert utcában található, mely parcella összterülete 31a 
08m2, Óbecse község köztulajdonában van, amit a telekkönyvbe az Óbecsei KK 13761-es száma alatt 
jegyeztek be, mert a létesítményt – 3. számú épület (építési engedély nélkül lett felépítve) kisebb részében 
– 2,00 m2 az óbecsei KK 26601/1-es parcelláján, nagyobb részében – 8,00 m2, pedig az óbecsei KK 25131-
es parcelláján helyezkedik el, amely az óbecsei Gavrić Duško és Dušica, Vladimir Provči 54. tulajdonában 
van, akik ½ részben tulajdonosai a parcellának. 
A községi vagyonjogi ügyész 2020. 03. 04-én JP 20/2020. ikt. szám alatt jóváhagyását adta. 
II. Az építkezési telek kezdőárát az Adóhivatal Óbecsei Fiókintézetének piaci értékbecslése szerint 505,04 
dinár/m2 kezdőárban határozzuk meg, ami a parcellarész – 2m2 egészére 1.010,08 dináros összeget jelent. 
III. A köztulajdonban levő építkezési telek elidegenítési eljárását közvetlen alkuval hajtják végre a 
kataszteri parcellák telekhatárainak módosítása céljából, Az építéskezési földterület elidegenítésáról és 
bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 
19/2017. és 3/2018. számok). 
A Vagyonjogi Osztály végzi az Óbecse község köztulajdonában levő építési telek eltulajdonításával 
kapcsolatos szakmai és adminisztrációs feladatokat. 
IV. Az Óbecse község köztulajdonában levő építkezési földterület közvetlen alku útján való elidegenítésének 
eljárását az Óbecse Község Képviselő-testülete által megalakított Bizottság hajtja végre. 
V. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
A Vagyonjogi Osztály A tervezési és építési Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 72/09., 81/09., 
64/10., 24/11., 121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 37/19. számok) 68., 
99. és 100. szakasza alapján, Az építkezési földterület elidegenítési, csere és bérbeadási eljárásáról szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. 
számok) 9. és 25. szakasza alapján beterjesztette az indítványt az Óbecse község köztulajdonában levő 
építkezési földterület közvetlen alku útján való elidegenítésének eljárásának elindítására a szomszédos, 
óbecsei KK-ban lévő 26601/1-es és a 25131-es számú parcellák telekkiigazításának jogcímén, éspedig: 
- az óbecsei KK 26601/1-es parcella 2,00 m2-nyi része, egyéb földterület (épület vagy más létesítmény 
alatti földterület – utca), amely Óbecsén a Szőlőskert utcában található, mely parcella összterülete 31a 
08m2, Óbecse község köztulajdonában van, amit a telekkönyvbe az Óbecsei KK 13761-es száma alatt 
jegyeztek be, mert a létesítményt – 3. számú épület (építési engedély nélkül lett felépítve) kisebb részében 
– 2,00 m2 az óbecsei KK 26601/1-es parcelláján, nagyobb részében – 8,00 m2, pedig az óbecsei KK 25131-
es parcelláján helyezkedik el, amely az óbecsei Gavrić Duško és Dušica, Vladimir Provči 54. tulajdonában 
van, akik ½ részben tulajdonosai a parcellának. 
Az indítványt az óbecsei Gavrić Duško és Dušica, Vladimir Provči 54. az Óbecse község köztulajdonában 
levő építési telek elidegenítési eljárásának lefolytatására vonatkozó kérelme alapján terjesztte be, melynek 
célja az óbecsei KK 26601/1-es és az óbecsei KK 25131-es számú szomszédos parcellák telekhatárainak 
kiigazítása és a létesítmény törvényesítési eljárása során felmerülő vagyonjogi viszonyok tisztázása. 
Az indítványhoz mellékelték Az építkezési telek elidegenítési eljárásának elindításról szóló határozattervezet, 
az adatokat a parcellákról RGZ RS KnWebPublic felületéről, az óbecsei kk 26601/1-es és 25131-es 
szomszédos parcelláinak vázlatait, az Adóhivatal Óbecsei Fiókintézetének becslését és községi vagyonjogi 
ügyész jóváhagyását. 
A Tervezési és építési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11., 
121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/2018., 31/2019. és 37/2019. számok) 68. szakasza 
szerint a szomszédos parcellák határmódosításait a geodéta munkák elaborátuma alapján végzik. A 
geodéta munkák elaborátumát az állami felmérésről és a kataszterről szóló jogszabályok alapján dolgozzák 
ki. A geodéta munkák kidolgozása előtt a kataszteri parcella tulajdonosa rendezi a tulajdonjogi viszonyokat. 
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Amennyiben a szomszédos parcella köztuljadont képez, a telekhatár módosítását az illetékes vagyonjogi 
ügyész hagyja jóvá. 
Az említett Törvény 99. szakasza meghatározza a köztulajdonban levő építkezési földterület 
elidegenítéséért illetékes szervet, az eljárás módját és feltételeit. 
Ugyanezen Törvény 100. szakasza előírja, hogy a köztulajdonban levő építkezési földterületet közvetlen 
alkuval a következő esetben lehet eltulajdonítani vagy bérbeadni: 2) a szomszédos kataszteri parcellák 
telekhatárainak módosításakor. Az építéskezési földterület elidegenítésáról és bérbeadásáról szóló határozat 
25. szakasza ugyanígy rendelkezik. 
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 06. 12-én megtartott 206. ülésén elfogadta a Vagyonjogi Osztály 
indítványát és megerősítette a Határozatjavaslatot Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési 
földterületnek a szomszédos parcellák telekhatárai kiigazításának céljából történő közvetlen alku útján való 
elidegenítéséről, valamint Óbecse Község Képviselő-testületéhez utalta megvitatás és meghozatal céljából. 
Az építkezési földterület elidegenítési, csere és bérbeadási eljárásáról szóló határozat 9. szakaszának 2. 
bekezdése szerint a köztulajdonban levő építkezési telek eltulajdonítási, csere vagy bérbeadási eljárásáról 
Óbecse Község Képviselő-testülete hoz határozatot Óbecse Község Községi Tanácsának javaslatára. 
Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a határozatjavaslatot és a hozzá mellékelt dokumentációt és 
a fent felsoroltak alapján, tekintettel arra, hogy megvalósult az össz törvényes feltétel, a határozatot a 
rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse község        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE  
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Kiss Igor sk.  
Szám: 464-565/2020 
Kelt: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E 

 
--- o --- 

 
На основу чланова 27 ставови 10 и 11 и 29 став 4 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" 

бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3  Уредбе 
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС" бр. 16/2018),  члана 
5 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Бечеј („Сл. лист општине 
Бечеј бр. 6/2015 и 19/2017) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. лист општине Бечеј" бр. 5/2019), 
Скупштине општине Бечеј на II седници одржаној дана 28.09.2020. је донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
I  Покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину општине Бечеј, на основу захтева 
ЈП Комуналац Бечеј и на предлог Општинског већа, непосредном погодбом, а која се налази у Бечеју 
у у улици Главна број 52 (у дворишту) и то:  
1. парцела број 3559/2 КО Бечеј – градско грађевинско земљиште, у 2/9 дела од укупне површине 
01а 59м2 (35,33 м2),  
2. две гараже (у природи пословни простор) саграђене на истој парцели у 2/9 дела од укупне 
површине 01а 59м2 (35,33 м2), 
све приватне својине Родић (Обрад) Душана, уписано у ЛН број 13393 КО Бечеј.  
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Гореописана непокретност се прибавља у јавну својину општине Бечеј непосредном погодбом, без 
спровођења поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, јер у конкретном случају 
то представља једино могуће решење, с обзиром да су разлози оправданости и целисходности у 
чињеници што непокретност, која по свом положају, величини и функционалности задовољава све 
потребе за обављање планираних послова, се налази у непосредној близини (у дворишту) зграде 
пословног простора у коме обавља предметну комуналну делатност ЈП Комуналац Бечеј. ЈП 
Комуналац Бечеј су од стране оснивача Општине Бечеј, поред осталих, поверене комуналне 
делатности зеленила и погребних услуга, а од интереса за јединицу локалне самоуправе.  
Провером је установљено да, у понуди на тржишту, у ближој околини нема адекватних пословних 
простора, који би задовољили услове потребне за обављање планиране делатности ЈП Комуналац 
Бечеј. 
С обзиром да су испуњени сви услови, поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине 
Бечеј, се спроводи непосредном погодбом са власником непокретности. 
II  Почетна цена непокретности се утврђује у износу од 1.099.202,51 динара, а на основу процене 
тржишне вредности непокретности Пореске управе Групе за контролу издвојених активности Бечеј 
број 208-464-08-00012/2020 од 17.03.2020.године, при чему се непокретност може прибавити у јавну 
својину непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене тржишне 
вредности непокретности. 
III Општина Бечеј ће, као купац, исплатити уговорену цену непокретности продавцу једнократно у 
целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о прибављању непокретности. 
IV Поступак прибављања непокретности ће се спровести непосредном погодбом, на начин и под 
условима прописаним Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине 
Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 6/2015 и 19/2017) 
V Поступак прибављања непокретности ће спровести Комисија, коју је образовала Скупштина 
општине Бечеј. 
VI Одељење за имовинско правне послове, обавља све стручне и административне послове у 
поступку прибављања непокретности у јавну својину Општине Бечеј. 
VII Ово Решење ће бити објављено у "Службеном листу општине Бечеј". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Одељење за имовинско правне послове је, на основу члана 29 став 4 Закона о јавној својини ("Сл. 
гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 
члана 3 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања 
у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда  ("Сл. гласник РС" бр. 
16/2018) и члана 5 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Бечеј 
(„Сл. лист општине Бечеј бр. 6/2015 и 19/2017), поднелo Иницијативу за покретање поступка 
прибављања непокретности у јавну својину општине Бечеј, непосредном погодбом, а која се налази 
у Бечеју у у улици Главна број 52 (у дворишту) и то:  
1. парцела број 3559/2 КО Бечеј – градско грађевинско земљиште, у 2/9 дела од укупне површине 
01а 59м2 (35,33 м2),  
2. две гараже (у природи пословни простор) саграђене на истој парцели у 2/9 дела од укупне 
површине 01а 59м2 (35,33 м2), 
све приватне својине Родић (Обрад) Душана, уписано у ЛН број 13393 КО Бечеј.  
Иницијатива је поднета на основу Захтева ЈП Комуналац Бечеј, коме су од стране оснивача Општине 
Бечеј поверене комуналне делатности. За потребе редовног и успешног обављања послова у 
делатностима зеленила и погребних услуга, је неопходно потребно да Општина Бечеј прибави 
одређени мањи пословни простор у Бечеју од приватног власника, који ће за ове намене дати на 
коришћење ЈП Комуналац Бечеј. 
Чланом 29 став 4 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 
- др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) је одређено да се изузетно, непокретне ствари могу 
прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа 
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процењене тржишне вредности непокретности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код 
прибављања), ако у конкретном случају то представља једино могуће решење. Предлог акта, 
односно акт о оваквом располагању мора да садржи образложење из кога се може утврдити 
постојање ових околности. 
Чланом 3 став 1 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. 
гласник РС" бр. 16/2018), је прописано да се непокретности могу прибавити у јавну својину 
непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене тржишне вредности 
непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се 
подразумева случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим карактеристикама 
једина одговара потребама власника, корисника, односно носилаца права коришћења, с тим да 
предлог односно акт о оваквом располагању садржи образложење разлога оправданости и 
целисходности прибављања са аспекта остварења интереса јединице локалне самоуправе и разлоге 
због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем односно прикупљањем 
понуда.  
Чланом 5 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Бечеј („Сл. лист 
општине Бечеј бр. 6/2015 и 19/2017) је прописана процедура и надлежности у поступку прибављања 
непокретности у јавну својину општине Бечеј. 
С обзиром да су испуњени сви услови, поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине 
Бечеј, се спроводи непосредном погодбом са власником непокретности. 
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка прибављања 
непокретности, подаци о парцели RGZ RS KnWebPublic, скица парцеле и процена Пореске управе 
Филијале Бечеј.   
Општинско веће општине Бечеј је на својој 206. седници одржаној дана 12.06.2020. године, 
прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, утврдило предлог Решења о 
покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Бечеј непосредном 
погодбом и предлог упутило на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј. 
Према одредби члана 5 став 1 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј бр. 6/2015 и 19/2017) решење о покретању поступка 
прибављања непокретности у јавну својину Општине Бечеј доноси Скупштина општине Бечеј на 
предлог Општинског већа општине Бечеј. 
Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог решења и на основу горе изнетог, а имајући у виду 
да су испуњени сви законски услови, донела решење као у диспозитиву. 
 
Република Србија   
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј    
Скупштина општине Бечеј                                                                 Председник Скупштине 
Број: I 464-566/2020                                                                                 Игор Киш с.р 
Дана: 28.09.2020.године                                     
Бечеј 

 
--- o --- 

 
A köztulajdonról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 105/2014., 104/2016. 

– más. törvény, 108/2016., 113/2017. és 95/2018. számok) 27. szakaszának 10. és 11. bekezdése, 
valamint 29. szakaszának 4. bekezdése, Az írásos ajánlatok begyűjéséről, köztulajdonba tartozó tárgyak 
bérbeadásáról, árverésről, az ingatlanok közvetlen megegyezés útján történő megszerzésének és 
eltulajdonításának feltételeiről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 sz.) 3. szakasza, Az Óbecse 
község köztulajdonába tartozó tárgyak megszerzéséről és az azokkal való rendelkezésről szóló határozat 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2015. és 19/2017. számok) 5. szakasza alapján, Óbecse Község 
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Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza alapján, Óbecse Község 
Képviselő-testülete 2020. 09. 28-án/én megtartott II. ülésén meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
az építkezési földterület Óbecse község köztulajdonába való, közvetlen alkuval történő 

megszerzési eljárásának elindításáról 
 
 

I. Az óbecsei Komunalac KV kérelme alapján és a Községi Tanács javaslatára Elindítjuk az építkezési 
földterület Óbecse község köztulajdonába, közvetlen alkuval történő megszerzésének eljárását, s amely 
földterület Óbecsén, a Fő utca 52. szám alatt (az udvarban) található, mégpedig: 
1. az óbecsei KK 3559/2-es számú parcellája – városi építkezési földterület, az 01 a 59 m2 összerület 2/9 
részében (35,33 m2), 
2. kér garázs (a valóságban üzlethelyiség), amelyeket ugyanezen a parcellán építettek fel, az 01 a 59 m2 
összerület 2/9 részében (35,33 m2), 
s amelyek Rodić (Obrad) Dušan magántulajdonát képezik és az óbecsei KK Ingatlanlapjába 13393. szám 
alatt vannak bejegyezve. 
A fent leírt ingatlant Óbecse község köztulajdonába közvetlen alku útján szerezzük meg, nyilvános árverés 
vagy írásbeli ajánlatok begyűjtése nélkül, mert az adott esetben ez az egyetlen megoldás, tekintettel arra, 
hogy az ingatlan helyzete, mérete és funkcionalitása tekintetében megfelel a tervezett munkák végzéséhez, 
s annak az épületnek a közvetlen közelében (az udvarában) található, ahol az óbecsei Komunalac KV a 
kommunális tevékenységet végzi. Az óbecsei Komunalac Közvállalatot az alapító, Óbecse Község bízta meg 
többek között a zöldesítési és temetkezési szolgáltatások végzésével, ami a helyi önkormányzati egység 
érdekét szolgálja. 
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a közvetlen környezetben nincs piaci kínálatban megfelelő 
üzlethelyiség, amely kielégítené az óbecsei Komunalac KV tervezett tevékenységének végzéséhez 
szükséges feltételeket.  
Tekintettel arra, hogy minden feltétel megval az ingatlan Óbecse község köztulajdonába való 
megszerzéséhez, azt az ingatlan tulajdonosával való közvetlen alkuval hajtjuk végre. 
II. Az ingatlan kezdőárát 1.099.202,51 dináros összegben állapítjuk meg az Adóhivatal Óbecsei Kirendelt 
Ellenőrző Csoportjának az ingatlan 2020. 03. 17-i 208-464-08-00012/2020. számú piaci értékbecslése 
alapján,  
az ingatlan köztulajdonba közvetlen alkuval megszerezhető, de nem az illetékes szerv által megállapított 
piaci értéktől magasabb áron. 
III. Óbecse község, mint vevő, kifizeti az eladó számára az ingatlan megállapodott értékét, egy összegben, 
az ingatlan megszerzéséről szóló szerződés aláírását követő 30 napos határidőn belül. 
IV. Az ingatlan közvetlen alkuval történő megszerzésének eljárását Az Óbecse község köztulajdonába 
tartozó tárgyak megszerzéséről és az azokkal való rendelkezésről szóló határozattal (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 6/2015. és 19/2017. számok) összhangban hajtjuk végre. 
V. Az ingatlan megszerzésének eljárását az Óbecse Község Képviselő-testülete által megalakított Bizottság 
hajtja végre. 
VI. A Vagyonjogi Osztály végzi az ingatlan Óbecse község köztulajdonában való megszerzési eljárásának 
szakmai és adminisztrációs feladatait. 
VII. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s 

A Vagyonjogi Osztály A köztulajdonról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 
105/2014., 104/2016. – más. törvény, 108/2016., 113/2017. és 95/2018. számok) 27. szakaszának 10. és 
11. bekezdése, valamint 29. szakaszának 4. bekezdése, Az írásos ajánlatok begyűjéséről, köztulajdonba 
tartozó tárgyak bérbeadásáról, árverésről, az ingatlanok közvetlen megegyezés útján történő 
megszerzésének és eltulajdonításának feltételeiről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2018 sz.) 3. 
szakasza, Az Óbecse község köztulajdonába tartozó tárgyak megszerzéséről és az azokkal való 
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rendelkezésről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2015. és 19/2017. számok) 5. szakasza 
alapján beterjesztette a javaslatot az ingatlan Óbecse község köztulajdonába közvetlen alkuval történő 
megszerzési eljárásának elindítására, amely földterület Óbecsén, a Fő utca 52. szám alatt (az udvarban) 
található, mégpedig: 
1. az óbecsei KK 3559/2-es számú parcellája – városi építkezési földterület, az 01 a 59 m2 összerület 2/9 
részében (35,33 m2), 
2. kér garázs (a valóságban üzlethelyiség), amelyeket ugyanezen a parcellán építettek fel, az 01 a 59 m2 
összerület 2/9 részében (35,33 m2), 
s amelyek Rodić (Obrad) Dušan magántulajdonát képezik és az óbecsei KK Ingatlanlapjába 13393. szám 
alatt vannak bejegyezve. 
Az indítványt az óbecsei Komunalac KV kérelme alapján és a Községi Tanács javaslatára terjesztette be. A 
zöldesítési és temetkezési szolgáltatás rendszeres és sikeres végzéséhez feltétlenül szükséges, hogy Óbecse 
község magántulajdonostól megvásároljon Óbecsén egy kisebb üzlethelyiséget, amelyet erre a 
rendeltetésre használatba bocsát az óbecsei Komunalac KV számára. 
A köztulajdonról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 105/2014., 104/2016. – más. 
törvény, 108/2016., 113/2017. és 95/2018. számok) 29. szakaszának 4. bekezdése szabályozza, hogy 
kivételes esetben az ingatlanokat megszerezhetik vagy elidegeníthetik kötvetlen alku útján, de nem az 
illetékes szerv által megállapított piaci értéktől alacsonyabb áron (elidegenítés esetében), illetve magasabb 
áron (megszerzés esetében), amennyiben az adott esetben ez jelenti az egyetlen megoldást. Az 
okiratjavaslat, illetve az ilyen rendelkezésről szóló okiratnak tartalmaznia kell az indoklást, ami alapján 
megállapítják ezeknek a körülményeknek a fennállását. 
Az írásos ajánlatok begyűjéséről, köztulajdonba tartozó tárgyak bérbeadásáról, árverésről, az ingatlanok 
közvetlen megegyezés útján történő megszerzésének és eltulajdonításának feltételeiről szóló rendelet (SZK 
Hivatalos Közlönye, 16/2018 sz.) 3. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy az ingatlan közvetlen alkuval 
megszerezhető a köztulajdonba, de nem az illetékes szerv által megállapított piaci értéktől magasabb áron, 
amennyiben az adott esetben ez az egyetlen lehetséges megoldás, ami azt jelenti, hogy a megszerzendő 
ingatlan az egyedüli olyan ingatlan, ami jellemzőinek köszönhetően megfelel a tulajdonos, használó, illetve 
a használati jog élvezője szükségleteinek, azzal, hogy az ilyenfajta rendelkezésről szóló okiratnak 
tartalmaznia kell a helyi önkormányzati egység szempontjából az érdekmegvalósítás igazoltságának és a 
célszerűségének indokait, s azokat az okokat, amik miatt nem kerülhetett sor nyilvános árverésre, illetve 
ajánlatok begyűjtésére. 
Az Óbecse község köztulajdonába tartozó tárgyak megszerzéséről és az azokkal való rendelkezésről szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2015. és 19/2017. számok) 5. szakasza leírja az ingatlanok 
Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének eljárását és a hatásköröket. 
TEkintettel arra, hogy minden feltétel megvan az ingatlan Óbecse község köztulajdonába való 
megszerzéséhez, azt a tulajdonossal való közvetlen alkuval hajtjuk végre. 
A beterjesztett indítvány mellé mellékelték az ingatlan megszerzési eljárásának elindításáról szóló 
határozattervezetet, az adatokat a parcelláról RGZ RS KnWebPublic, a parcella vázlatát és az Adóhivatal 
Óbecsei Fiókintézetének értékbecslését. 
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 06. 12-én megtartott 206. ülésén elfogadva a Vagyojogi Osztály 
indítványát, megerősítette Az ingatlan Óbecse község köztulajdonába közvetlen alkuval történő 
megszerzésési eljárásának elindításáról szóló határozatjavaslatot, s Óbecse Község Képviselő-testületéhez 
utalta megvitatás és meghozatal céljából. 
Az Óbecse község köztulajdonába tartozó tárgyak megszerzéséről és az azokkal való rendelkezésről szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2015. és 19/2017. számok) 5. szakaszának 1. bekezdése 
szerint az ingatlan Óbecse község köztulajdonába közvetlen alkuval történő megszerzésési eljárásának 
elindításáról szóló határozatot Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Községi Tanácsának 
javaslatára hozza meg. 
Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a Határozatjavaslatot, s a fent felsoroltak alapján, tekintettel 
arra, hogy megvan minden törvényes feltétel, a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
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На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – 

испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), чланова 12 и 13 Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта (,,Сл. лист општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 
3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. лист општине Бечеј" бр. 5/2019), Скупштина 
општине Бечеј је на II седници одржаној дана 28.09.2020. донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  отуђењу  грађевинског  земљишта  јавне  својине  општине  Бечеј 
 

Отуђује се непосредном погодбом грађевинско земљиште јавне својине општине Бечеј ради 
исправке граница суседних парцела број 8081 КО Бечеј и број 6361 Бечеј и то следеће:  
- део парцеле број 8081 КО Бечеј у површини од 1,00 м2, која се налази у Бечеју у улици 
Републиканска, градско грађевинско земљиште укупне површине парцеле 05ха 11а 86м2, јавне 
својине Општине Бечеј, које је уписано у Листу непокретности бр. 13485 КО Бечеј код РГЗ – Служба 
за катастар непокретности  Бечеј,  све у сврху наставка поступка решавања имовинско правних 
односа у вези стамбеног објекта (објекат број 1) у Бечеју у ул. Републиканска бр. 171 - који се 
налази мањим делом – 1,00 м2 на парцели број 8081 КО Бечеј и већим делом – 84,00м2 на суседној 
парцели број 6361 КО Бечеј, приватног власника Њилаш Маргите у 1/1 дела непокретности, 
продајом купцу Њилаш Маргити у 1/1 дела непокретности за купопродајну цену од 950,00 динара. 
На основу овог Решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 дана од дана његовог 
доношења, ће се закључити Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 1 овог Решења, 
између Општине Бечеј, као продавца и понуђача, као купца, којим ће се регулисати међусобна права 
и обавезе.  
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 2 овог Решења уписаће се у јавне књиге. 

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Бечеј, на својој LVI седници одржаној дана 20.02.2020.године, је донела 
Решење о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј 
непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела бр. I 464-142/2020 од 
20.02.2020.год., које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј“ број 2/2020 од 
20.02.2020.године, и то:  
- дела парцеле број 8081 КО Бечеј у површини од 1,00 м2, која се налази у Бечеју у улици 
Републиканска, градско грађевинско земљиште укупне површине парцеле 05ха 11а 86м2, јавне 
својине Општине Бечеј, које је уписано у Листу непокретности бр. 13485 КО Бечеј код РГЗ – Служба 
за катастар непокретности  Бечеј,  све у сврху наставка поступка решавања имовинско правних 
односа у вези стамбеног објекта (објекат број 1) у Бечеју у ул. Републиканска бр. 171 - који се 
налази мањим делом – 1,00 м2 на парцели број 8081 КО Бечеј и већим делом – 84,00м2 на суседној 
парцели број 6361 КО Бечеј, приватног власника Њилаш Маргите у 1/1 дела непокретности. 
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Поступак је покренут на основу захтева приватног власника Њилаш Маргите за спровођење 
поступка отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј ради исправке граница 
суседних парцела број 8081 КО Бечеј и број 6361 КО Бечеј и решавања имовинско правних односа.  
Непокретност се отуђује из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној 
вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа а почетна цена грађевинског 
земљишта је утврђена у износу од 948,84 динара/м² за 01,00м2 површине дела парцеле, а на основу 
процене тржишне вредности непокретности Пореске управе Филијале Бечеј број 208-464-08-
00025/2019-02 од 16.10.2019.године. 
Општински правобранилац је дао своју сагласност под бројем Јп 4/2008 од 21.01.2008.године. 
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта у 
спровођењу поступка је имала увид у сву осталу документацију предмета. 
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, је 
на својој LXV седници одржаној дана 05.03.2020.године, са почетком у 10:30 часова у просторијама 
Општинске управе Бечеј Одељења за имовинско правне послове у Бечеју у улици Уроша Предића 
бр. 3, спровела поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј 
непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела број 8081 КО Бечеј и број 6361 КО 
Бечеј. 
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, на 
основу члана 11 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине 
Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) је доставила Записник са седнице бр. 
IV 03 464-774/2019 од 05.03.2020.год., Записник о току поступка непосредне погодбе са Изјавом о 
висини купопродајне цене постигнуте у поступку непосредне погодбе бр. IV 03 464-774/2019 од 
05.03.2020.год. и Извештај о спроведеном поступку непосредне погодбе бр. IV 03 464-774/2019 од 
05.03.2020.год., као и овај нацрт решења, те је упутила Скупштини општине Бечеј, путем 
Општинског већа општине Бечеј, предлог да, на основу члана 12 Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 
3/2018), донесе Решење о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, 
непосредном погодбом  ради исправке граница суседних парцела број 8081 КО Бечеј и број 6361 КО 
Бечеј продајом заинтересованoм лицу купцу Њилаш Маргити у 1/1 дела непокретности за 
купопродајну цену од 950,00 динара. 
 
Општинско веће општине Бечеј је на 206. седници одржаној дана  12.06. 2020. године, на основу 
предлога Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског 
земљишта, предложило Скупштини општине Бечеј да донесе решење као у диспозитиву. 
 
На основу Записника, Извештаја и Предлога Комисије, увида у целокупну документацију и утврђених 
свих горенаведених чињеница, с обзиром да су испуњени сви услови из Закона о планирању и 
изградњи, Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и Решења Скупштине 
општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј је, на предлог Општинског већа, одлучила као у 
диспозитиву овог Решења. 
  
 
 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                        Игор Киш с.р 
Број: I 464-567/2019             
Дана: 28.09.2020.        
Б Е Ч Е Ј 

 
--- o --- 
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A tervezési és építési törvény (SzK Hivatalos Lapja 72/09., 81/09. – jav., 64/10. – AB hat., 24/11., 
121/12., 42/13. – AB hat., 50/13. – AB hat., 98/13. - AB hat., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 37/19. 
számok) 99. szakasza alapján, az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásáról szóló 
Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. 
számok) 12. és 13. szakasza, Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. 
szám) 34. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület elidegenítéséről 

 
 

Elidegenítik Óbecse község köztulajdonába tartozó építkezési földterületet közvetlen megegyezés útján a 
szomszédos, óbecsei KK-ban lévő 8081-es és a 6361-es szám alatti parcellák telekkiigazításának jogcímén, 
éspedig: 
- az óbecsei KK-ban lévő 8081-es parcella része, 1,00 m2 területtel, amely Óbecsén található a Köztársaság 
utcában, városi építkezési földterület, a parcella össz területe 05 ha 11a 86m2, amely Óbecse község 
tulajdonát képezi, az Ingatlanlapban 13485-ös számmal van bejegyezve a Köztársasági Geodéta Intézet – 
Óbecsei Ingatlanügyi Kataszteri Szolgálatánál, mindezt a lakóépület vagyonjogi viszonyának rendezése 
céljából (1-es számú épület), amely Óbecsén található a Köztársaság utca 171-es szám alatt – amely kisebb 
részével – 1,00 m2 területtel a 8081-es parcellán, nagyobb részével – 84,00 m2 területtel pedig a szintén 
óbecsei KK-ban lévő 6361-es szomszédos parcellán helyezkedik el, Nyilas Margit magántulajdonát képezve 
1/1 arányban, eladás útján Nyilas Margitnak, mint érdekelt személynek 1/1 arányban 950,00 dináros áron. 
Az építkezési földterület eltulajdonításáról szóló Határozat alapján, meghozatalát követő 30 napon belül, 
megkötésre kerül az építkezési földterület eltulajdonításáról szóló Szerződés, az 1-es bekezdésben érintett 
ingatlanok tárgyában, Óbecse község, mint eladó és az ajánlattevő, mint vevő között, mellyel szabályozzák 
a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket.   
A 2. szakaszban említett szerződést bejegyzik a nyilvános könyvekbe.  
Ezen határozatot megjelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
Óbecse Községi Képviselő-testülete LVI. ülésén, melyet 2020. 02. 20-án tartottak meg, Határozatot hozott 
Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület eltulajdonításáról szóló eljárás megindításáról 
közvetlen megegyezés útján a szomszédos, óbecsei KK-ban lévő 8081-es és a 6361-es hrsz. alatti parcellák 
telekkiigazítása jogcímén, éspedig: 
- az óbecsei KK-ban lévő 8081-es parcella része, 1,00 m2 területtel, amely Óbecsén található a Köztársaság 
utcában, városi építkezési földterület, a parcella össz területe 05 ha 11a 86m2, amely Óbecse község 
tulajdonát képezi, az Ingatlanlapban 13485-ös számmal van bejegyezve a Köztársasági Geodéta Intézet – 
Óbecsei Ingatlanügyi Kataszteri Szolgálatánál, mindezt a lakóépület vagyonjogi viszonyának rendezése 
céljából (1-es számú épület), amely Óbecsén található a Köztársaság utca 171-es szám alatt – amely kisebb 
részével – 1,00 m2 területtel a 8081-es parcellán, nagyobb részével – 84,00 m2 területtel pedig a szintén 
óbecsei KK-ban lévő 6361-es szomszédos parcellán helyezkedik el, Nyilas Margit magántulajdonát képezve 
1/1 arányban.  
Az indítványt Nyilas Margit magántulajdonos beadványa alapján adtuk át Óbecse község köztulajdonában 
lévő építkezési földterület elidegenítési eljárásának lefolytatására a szomszédos, óbecsei KK-ban lévő 8081-
es és a 6361-es szám alatti parcellák telekkiigazításának jogcímén és a vagyonjogi viszonyok rendezése 
céljából az objektum törvényesítési eljárásában. 
Az ingatlan Óbecse község köztulajdonából az ingatlan legalacsonyabb piaci átlagértékének megfelelő áron 
tulajdonítható el, melyet az illetékes adóhatóság állapít meg, és az építkezési földterület kezdőárát 948,84 
dinár/m2-ben állapították meg az 1,00 m2 parcellarészre az Adóhivatal Óbecsei Fiókja 208-464-08-
00025/2019-es számú, 2019. 10. 16-án kelt becslése alapján.  
A községi vagyonjogi ügyész 2008. 01. 21-én Jp 4/2008-as szám alatt jóváhagyását adta.  
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Az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának lefolytatására alakult Bizottság 
betekintést nyert a tárgy teljes dokumentációjába.  
Az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának lefolytatására alakult Bizottság 
LXV. ülésén, melyet 2020. 03. 05-én tartottak, 10:30 órai kezdettel Óbecse Községi Közigazgatási Hivatala 
Vagyonjogi Osztályának helyiségeiben, Óbecsén, Uroš Predić u. 3 szám alatt, lefolytatta az eljárást Óbecse 
község köztulajdonát képező ingatlan eltulajdonítása céljából telekkiigazítás jogcímén a szomszédos, 
óbecsei KK-ban lévő 8081-es és 6361-es szám alatti parcellák esetében. 
Az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának lefolytatására alakult Bizottság az 
építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018 sz.) 11. szakasza alapján mellékelte a 2020. 03. 
05-i IV 03 464-774/2019-es számú Jegyzőkönyvet az ülésről, a közvetlen megegyezés folyamatáról készült 
Jegyzőkönyvet, az elért adásvételi ár magasságáról szóló nyilatkozattal, IV 03 464-774/2019-es szám alatt, 
2020. 03. 05-i keltezéssel, a közvetlen megegyezés folyamatáról készült Jelentést IV 03 464-774/2019-es 
szám alatt, 2020. 03. 05-i keltezéssel, valamint e határozat tervezetét, amelyet a Községi Tanács által 
Óbecse Község Képviselő-testületének utalt azzal a javaslattal, hogy az építkezési földterület 
eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015., 
20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 12. szakasza alapján meghozza Óbecse község 
köztulajdonában lévő építkezési földterület közvetlen megegyezés útján történő eltujadnonításáról szóló 
Határozatot a szomszédos, óbecsei KK-ban lévő 8081-es és a 6361-es szám alatti parcellák 
telekkiigazításának jogcímén, eladva az ingatlant 1/1 arányban Nyilas Margitnak 950,00 dináros összegért. 
Óbecse Község Községi Tanácsa a 206. ülésén, melyet 2020. 06. 12-én tartottak meg, az építkezési 
földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának lefolytatására alakult Bizottság javaslatára, 
javasolta Óbecse Község Képviselő-testületének, hogy hozza meg a kimondó részben feltüntetett 
határozatot. 
 
A Bizottság Jegyzőkönyve, Jelentése és Javaslata alapján, a teljes dokumentációba való betekintés után, és 
a fenti tényállás megállapításával, tekintettel arra, hogy adottak a tervezésről és az építkezésről szóló 
Törvény, az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat és Óbecse Község 
Képviselő-testülete Határozatával előírt feltételek, Óbecse község Képviselő-testülete, a Községi Tanács 
javaslatára, ezen Határozat kimodó részében leírtak alapján döntött. 
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse község        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE  
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE           Kiss Igor sk.  
Szám: 464-567/2020 
Kelt: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E 

 
--- o --- 

 
На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), чланова 12 и 13 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (,,Сл. лист општине Бечеј" бр. 9/2010, 
8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. лист општине 
Бечеј" бр. 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на II седници одржаној дана 28.09.2020. донела 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
о  отуђењу  грађевинског  земљишта јавне својине општине Бечеј 
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Отуђује се непосредном погодбом грађевинско земљиште јавне својине општине Бечеј по праву 
прече куповине сувласника грађевинског земљишта, а које се налази у Бачком Петровом Селу у 
улици Теодора Илића Чешљара бр. 73 и то:  
- део у 262/417 дела парцеле број 3174 КО Бaчко Петрово Село, земљиште у грађевинском подручју, 
укупне површине парцеле 04а 17м2, јавне својине Општине Бечеј у 262/417 дела и приватне својине 
Антал Петера (Петер)  у 155/417 дела, уписане у ЛН број 5876 КО Б П Село код РГЗ – Служба за 
катастар непокретности  Бечеј, у виђеном стању, продајом сувласнику Антал Петеру (Петер), ради 
решавања имовинско правних односа куповином преосталог сувласничког дела предметне парцеле 
од стране сувласника за купопродајну цену од 91.156,00 динара. 
На основу овог Решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 дана од дана његовог 
доношења, ће се закључити Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 1 овог Решења, 
између Општине Бечеј, као продавца и понуђача, као купца, којим ће се регулисати међусобна права 
и обавезе. 
Уговор из претходног става у име и за рачун општине Бечеј потписаће председник општине Бечеј.  
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 2 овог Решења уписаће се у јавне књиге. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Бечеј, на својој LVI седници одржаној дана 20.02.2020.године, донела Решење о 
покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј непосредном 
погодбом по праву прече куповине сувласника грађевинског земљишта бр. I 464-140/2020 од 
20.02.2020.год. (објављено у „Службеном листу општине Бечеј“ број 2/2020 од 20.02.2020.године), 
које се налази у Бачком Петровом Селу у улици Теодора Илића Чешљара бр. 73 и то:  
- део у 262/417 дела парцеле број 3174 КО Бaчко Петрово Село, земљиште у грађевинском подручју, 
укупне површине парцеле 04а 17м2, јавне својине Општине Бечеј у 262/417 дела и приватне својине 
Антал Петера (Петер)  у 155/417 дела, уписане у ЛН број 5876 КО Б П Село код РГЗ – Служба за 
катастар непокретности  Бечеј, у виђеном стању, ради решавања имовинско правних односа 
куповином преосталог сувласничког дела предметне парцеле од стране сувласника. 
Део парцеле у 262/417 идеалног дела се отуђује из јавне својине општине Бечеј непосредном 
погодбом, без спровођења поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, јер у 
конкретном случају то представља једино могуће решење, с обзиром да су разлози оправданости и 
целисходности у чињеници што је подносилац захтева сувласник одговарајућег идеалног дела 
предметне парцеле и власник постојећих објеката. 
Чланом 100 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) је одређено да се грађевинско земљиште у јавној 
својини може отуђити непосредном погодбом у случају отуђења грађевинског земљишта другом 
сувласнику на истој непокретности, по праву прече куповине, у складу са законом којим се уређују 
основе својинскоправних односа и промет непокретности. 
Чланом 5 Закона о промету непокретности („Службени гласник РС“ бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015) 
је прописано да сувласник непокретности, који намерава да прода свој сувласнички део, је дужан да 
га претходно понуди на продају осталим сувласницима, под претњом рушљивости уговора 
закљученог супротно наведеној одредби, предвиђеном чланом 10 истог Закона. 
С обзиром да су испуњени сви услови, поступак отуђења непокретности у јавној својини у 262/417 
идеалног дела, се спроводи непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника Антал 
Петера (Петер) у 155/417 дела, а ради решавања имовинско правних односа. 
Општински правобранилац ће дати своје мишљење пре закључења купопродајног уговора.  
Непокретност се отуђује из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној 
вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа а почетна цена грађевинског 
земљишта је утврђена у износу од 347,92 динара/м², што је за површину 262/417 дела парцеле 
укупан почетни износ од 91.155,04 динара, а на основу процене тржишне вредности непокретности 
Пореске управе Филијале Бечеј број 208-464-08-00017/2019 од 13.09.2019.године, при чему се део 
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парцеле може отуђити се из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној 
вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа. 
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, је 
на својој LXVII седници одржаној дана 18.08.2020.године, са почетком у 9:00 часова у просторијама 
Општинске управе Бечеј Одељења за имовинско правне послове у Бечеју у улици Уроша Предића 
бр. 3, спровела поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј 
непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника грађевинског земљишта -  парцеле број 
3174 КО БП Село. 
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, на 
основу члана 11 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине 
Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) је доставила Записник са седнице бр. 
IV 03 464-671/2019 од 18.08.2020.год., Записник о току поступка непосредне погодбе са Изјавом о 
висини купопродајне цене постигнуте у поступку непосредне погодбе бр. IV 03 464-671/2019 од 
18.08.2020.год., Извештај о спроведеном поступку непосредне погодбе бр. IV 03 464-671/2019 од 
18.08.2020.год., са Предлогом за доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта јавне 
својине општине Бечеј непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника грађевинског 
земљишта -  део у 262/417 дела парцеле број 3174 КО БП Село, као и текстом нацрта истог Решења, 
те је упутила Скупштини општине Бечеј, путем Општинског већа општине Бечеј, предлог да, на 
основу члана 12 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине 
Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) донесе Решење о отуђењу 
грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, непосредном погодбом  по праву прече 
куповине сувласника грађевинског земљишта сувласнику Антал Петеру (Петер), за купопродајну 
цену од 91.156,00 динара.  
Општинско веће општине Бечеј је на 1. седници одржаној дана  02.09. 2020.године, на основу 
предлога Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског 
земљишта, предложило Скупштини општине Бечеј да донесе решење као у диспозитиву. 
На основу Записника, Извештаја и Предлога Комисије, увида у целокупну документацију и утврђених 
свих горенаведених чињеница, с обзиром да су испуњени сви услови из Закона о планирању и 
изградњи, Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског змљишта и Решења Скупштине општине 
Бечеј, Скупштина општине Бечеј је, на предлог Општинског већа, одлучила као у диспозитиву овог 
Решења. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                             Игор Киш с.р 
Број: I 464-568/2020             
Дана: 28.09.2020.       
Б Е Ч Е Ј 

 
--- o --- 

 
A tervezési és építési törvény (SzK Hivatalos Lapja 72/09., 81/09. – jav., 64/10. – AB hat., 24/11., 

121/12., 42/13. – AB hat., 50/13. – AB hat., 98/13. - AB hat., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 37/19. 
számok) 99. szakasza alapján, az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásáról szóló 
Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. 
számok) 12. és 13. szakasza, Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. 
szám) 34. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 
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H A T Á R O Z A T O T 

Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület elidegenítéséről 
 

 
Elidegenítik az Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterületet közvetlen alkuval a 
társtulajdonos elővásárlási joga alapján, amely földterület Péterrévén a Teodor Ilić Češljar utca 73. szám 
alatt található, éspedig: 
- a péterrévei KK-ban lévő 3174. számú parcella részének 262/417 hányadát, amely építkezési területen 
található földterület, összterülete 04 a 17 m2, 262/417 hányadban Óbecse község köztulajdona és 155/417 
hányadban Antal (Péter) Péter magántulajdona, a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Kataszteri 
Szolgálatának Ingatlanlapjában a péterrévei KK 5876-es szám alatt van bejegyezve, látott állapotban 
ELIDEGENÍTI Óbecse község köztulajdonából a társtulajdonosnak, Antal Péternek a vagyonjogi viszonyok 
rendezése céljából, a tárgyi parcella társtulajdonosi részének eladásával 91.156,00 dináros adásvételi áron.. 
Az építkezési földterület eltulajdonításáról szóló Határozat alapján, meghozatalát követő 30 napon belül, 
megkötésre kerül az építkezési földterület eltulajdonításáról szóló Szerződés, az 1-es bekezdésben érintett 
ingatlanok tárgyában, Óbecse község, mint eladó és az ajánlattevő, mint vevő között, mellyel szabályozzák 
a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket.   
Az előző szakaszban említett szerződést Óbecse község nevében Óbecse Község Községi elnöke köti meg. 
A 2. szakaszban említett szerződést bejegyzik a nyilvános könyvekbe.  
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
Óbecse Községi Képviselő-testülete LVI. ülésén, melyet 2020. 02. 20-án tartottak meg, Határozatot hozott 
Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület eltulajdonításáról szóló eljárás megindításáról 
közvetlen megegyezés útján, az építési földterület társtulajdonosának elővásárlási joga alapján, I 464-
139/2020. szám alatt, 2020. 02. 20-i keltezéssel, melyet Óbecse Község Hivatalos Lapjának 2020. 02. 20-i 
2/2020. számában jelentettek meg), amely Péterrévén a Teodor Ilić Češljar 73. szám alatt található, 
mégpedig: 
- a péterrévei KK-ban lévő 3174. számú parcella részének 262/417  hányada, építkezési területen található 
földterület, melynek területe 04 a 17 m2, 262/417 hányadban Óbecse község köztulajdona és 155/417 
hányadban Antal (Péter) Péter magántulajdona, a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Kataszteri 
Szolgálatának Ingatlanlabjában a péterrévei KK 5876-os szám alatt van bejegyezve, látott állapotban, a 
vagyonjogi viszonyok rendezése céljából a megmaradt társtulajdoni rész társtulajdonos általi 
felvásárlásával. 
A parcella 262/417 eszmei hányadát Óbecse község köztulajdonából közvetlen alkuval tulajdonítják el, 
nyilvános árverés vagy írásbeli ajánlatok begyűjtése nélkül, mert jelen esetben ez az egyetlen lehetséges 
megoldás, tekintettel arra, hogy a beterjesztő társtulajdonosa a tárgyi parcella eszmei hányadának és 
tulajdonosa a meglévő épületeknek. 
A tervezési és építési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiig., 64/2010. 
– az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013. – az AB határozata, 50/2013. – az AB határozata, 
98/2013. – az AB határozata, 132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019. és 37/2019. számok) 100. 
szakaszában meghatározták, hogy a köztulajdonban levő földtulajdon eltulajdonítható közvetlen alkuval az 
ingatlan építési földterületének a társtulajdonos számára történő elidegenítés esetében, elővásárlási jog 
alapján, összhanhban a tulajdonjogi és ingatlankereskedelmi viszonyokat szabályozó törvénnyel. 
Az ingatlankereskedelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 93/2014., 121/2014. és 
6/2015. számok) 5. szakasza előírja, hogy az ingatlan társtulajdonosa, aki el akarja adni a társtulajdonosi 
részét, köteles először felajánlani megvételre a többi társtulajdonosnak, különben megdönthető a 
rendelkezésekkel ellentétesen megkötött szerződés, amit ugyanezen Törvény 10. szakasza szabályoz. 
Tekintettel arra, hogy minden feltétel adott a köztulajdonban levő földterület 262/417 eszmei hányadának 
elidegenítési eljárását közvetlen alkuval hajtjuk végre a 155/417 eszmei hányad társtulajdonosa, Antal 
(Péter) Péter elővásárlási jogával, a vagyonjogi viszonyok rendezése céljából. 
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A községi vagyonjogi ügyész az adásvételi szerődés megkötése előtt véleményt fog adni. 
Az ingatlant Óbecse község köztulajdonából legalább a becsült piaci értékének árán fogják eltulajdonítani, 
amit az illetékes adóhivatal állapított meg, s az építkezési telek megállapított kezdőára 347,92 dinár/m2, 
ami a parcella 262/417 hányadára vonatkozóan 91.155,04 dinár az Adóhivatal Óbecsei Fiókintézete 2019. 
09. 13-i 208-464-08-00017/2019. számú ingatlan piaci értékbecslése alapján, tehát az Óbecse község 
köztulajdonában levő parcellarészt legalább ezen az illetékes adóhivatal által becsült áron lehet 
eltulajdonítani. 
Az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának lefolytatására alakult Bizottság 
LXVII. ülésén, melyet 2020. 08. 18-án tartottak, 9:00 órai kezdettel Óbecse Községi Közigazgatási Hivatala 
Vagyonjogi Osztályának helyiségeiben, Óbecsén, Uroš Predić u. 3. szám alatt, lefolytatta az eljárást Óbecse 
község köztulajdonában lévő építkezési földterület közvetlen alkuval a társtulajdonos elővásárlási joga 
alapján történő elidegenítési eljárásának elindításáról, a péterrévei KK-ban lévő 3174-es számú parcellára 
vonatkozóan. 
Az építkezési földterület eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának lefolytatására alakult Bizottság az 
építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018 sz.) 11. szakasza alapján mellékelte a 2020. 08. 
18-i IV 03 464-671/2019-es számú Jegyzőkönyvet az ülésről, a közvetlen megegyezés folyamatáról készült 
Jegyzőkönyvet, az elért adásvételi ár magasságáról szóló nyilatkozattal, IV 03 464-671/2019-es szám alatt, 
2020. 08. 18-i keltezéssel, a közvetlen megegyezés folyamatáról készült Jelentést IV 03 464-671/2019-es 
szám alatt, 2020. 08. 18-i keltezéssel, valamint e határozat tervezetét, amelyet a Községi Tanács által 
Óbecse Község Képviselő-testületének utalt azzal a javaslattal, hogy az építkezési földterület 
eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015., 
20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 12. szakasza alapján meghozza a Határozatot Óbecse 
község köztulajdonában lévő építkezési földterület közvetlen alkuval a társtulajdonos elővásárlási joga 
alapján történő elidegenítéséről, a társtulajdonos, Antal (Péter) Péter számára történő eladásával 91.156,00 
dináros összegért. 
Óbecse Község Községi Tanácsa az 1. ülésén, melyet 2020. 09. 02-án tartott meg, az építkezési földterület 
eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárásának lefolytatására alakult Bizottság javaslatára, javasolta 
Óbecse Község Képviselő-testületének, hogy hozza meg a rendelkező részben feltüntetett határozatot. 
A Bizottság Jegyzőkönyve, Jelentése és Javaslata alapján, a teljes dokumentációba való betekintés után, és 
a fenti tényállás megállapításával, tekintettel arra, hogy adottak a tervezésről és az építkezésről szóló 
Törvény, az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat és Óbecse Község 
Képviselő-testülete Határozatával előírt feltételek, Óbecse község Képviselő-testülete, a Községi Tanács 
javaslatára, ezen Határozat kimodó részében leírtak alapján döntött. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse község        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE  
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Kiss Igor sk.  
Szám: 464-568/2020 
Kelt: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E 

 
--- o --- 

 
На основу чланова 68, 99 и 100 Закона о планирању и изградњи (,,С1. гласник РС", бр. 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), 
чланова 9 и 25 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј 
бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. лист 
општине Бечеј" бр. 5/2019), Скупштине општине Бечеј на II седници одржаној дана 28.09.2020. је 
донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА 

 
I   Покреће се поступак отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, на предлог 
Општинског већа, непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела број 7844 КО 
Бечеј и број 7853/3 КО Бечеј и то следеће: 
- дела парцеле број 7844 КО Бечеј у површини од 3,00 м2, градско грађевинско земљиште  
(земљиште под зградом и другим објектом – улица), која се налази у Бечеју у улици 7. Јула, укупне 
површине парцеле 09а 40м2, јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 9173 КО Бечеј, а све из 
разлога што објекат број 1 (изграђен без одобрења за градњу)  се налази мањим делом – 3,00 м2 на 
парцели број 7844 КО Бечеј и већим делом – 157,00 м2 на суседној парцели број 7853/3 КО Бечеј 
приватног власника Бартус Ласла из Бечеја ул. 7. Јула бр. 12 у 1/1 дела непокретности. 
Општински правобранилац је дао своју сагласност под бројем Јп 14/2020 од 05.03.2020.године. 
II   Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 505,04 динара/м², што је за 
површину дела парцеле - 4,00 м2 укупан почетни износ од 1.515,12 динара а на основу процене 
тржишне вредности непокретности Пореске управе Филијале Бечеј. 
III Поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини ће се спровести непосредном 
погодбом ради исправке граница суседних катастарских парцела, на начин и под условима 
прописаним Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј 
бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018). 
Одељење за имовинско правне послове ће обављати све стручне и административне послове у 
поступку отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј. 
IV  Поступак отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј непосредном погодбом 
спроводи Комисија, коју је образовала Скупштина општине Бечеј. 
V Ово Решење ће бити објављено у "Службеном листу општине Бечеј". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одељење за имовинско правне послове је, на основу чланова 68, 99 и 100 Закона о планирању и 
изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и чланова 9 и 25 Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Сл. лист општине Бечеј бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 
3/2018) поднелo Иницијативу за покретање поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Бечеј, непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела број 7844 
КО Бечеј и број 7853/3 КО Бечеј и то следеће: 
- дела парцеле број 7844 КО Бечеј у површини од 3,00 м2, градско грађевинско земљиште  
(земљиште под зградом и другим објектом – улица), која се налази у Бечеју у улици 7. Јула, укупне 
површине парцеле 09а 40м2, јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 9173 КО Бечеј, а све из 
разлога што објекат број 1 (изграђен без одобрења за градњу)  се налази мањим делом – 3,00 м2 на 
парцели број 7844 КО Бечеј и већим делом – 157,00 м2 на суседној парцели број 7853/3 КО Бечеј 
приватног власника Бартус Ласла из Бечеја ул. 7. Јула бр. 12 у 1/1 дела непокретности. 
Иницијатива је поднета на основу захтева Бартус Ласла из Бечеја ул. 7. Јула бр. 12 за спровођење 
поступка отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј ради исправке граница 
суседних парцела број 7844 КО Бечеј и број 7853/3 КО Бечеј и решавања имовинско правних односа 
у поступку озакоњења објекта.  
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка отуђења грађевинског 
земљишта, Подаци о парцелама RGZ RS KnWebPublic,                                                                                
Скица суседних парцела, Процена Пореске управе Филијале Бечеј и Сагласност Општинског 
правобраниоца. 
Према члану 68 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) исправка граница суседних 



Страна 326.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

326. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

катастарских парцела се врши на основу елабората геодетских радова. Елаборат геодетских радова 
израђује се у складу са прописима о државном премеру и катастру. Пре израде елабората геодетских 
радова, власник катастарске парцеле решава имовинско правне односе. Уколико је суседна 
катастарска парцела у јавној својини, сагласност за исправку границе даје надлежни правобранилац.  
Члан 99 наведеног Закона прописује надлежност органа, начин, поступак и услове за отуђење 
грађевинског земљишта у јавној својини.   
Чланом 100 истог Закона је прописано да се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити 
или дати у закуп непосредном погодбом у случају: 2) исправке граница суседних катастарских 
парцела. Члан 25 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта садржи исту одредбу. 
Општинско веће општине Бечеј је на својој 1. седници одржаној дана 02.09.2020.године, 
прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, утврдило предлог Решења о 
покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј непосредном 
погодбом ради исправке граница суседних парцела и предлог упутило на разматрање и доношење 
Скупштини општине Бечеј. 
Према одредбама члана 9 став 2 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, 
решење о покретању поступка отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини, доноси Скупштина општине Бечеј на предлог Општинског већа општине Бечеј. Скупштина 
општине Бечеј је размотрила предлог решења и достављену пратећу документацију и на основу горе 
изнетог, а имајући у виду да су испуњени сви законски услови, донела решење као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                           Председник Скупштине  
Скупштина општине Бечеј                                                                    Игор Киш с.р 
Број: I 464-569/2020                                      
Дана: 28.09.2020. 
Б Е Ч Е Ј                                                                                                

 
--- o --- 

 
A tervezési és építési Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 72/09., 81/09., 64/10., 24/11., 

121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 37/19. számok) 68., 99. és 100. 
szakasza alapján, Az építkezési földterület elidegenítési, csere és bérbeadási eljárásáról szóló határozat 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 9. és 
25. szakasza, valamint Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. 
szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén meghozta a 
következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterületnek a szomszédos parcellák 
telekhatárai kiigazításának céljából történő közvetlen alku útján való elidegenítéséről 

 
 

I. Elidítjuk az Óbecse község köztulajdonában levő építkezési földterület közvetlen alku útján való 
elidegenítésének eljárását a szomszédos, óbecsei KK-ban lévő 7844-es és a 7853/3-as számú parcellák 
telekkiigazításának jogcímén, éspedig: 
- az óbecsei KK 7844-es parcella 3,00 m2-nyi része, egyéb földterület (épület vagy más létesítmény alatti 
földterület – utca), amely Óbecsén a Július 7. utcában található, mely parcella összterülete 9 a 40 m2, 
Óbecse község köztulajdonában van, amit a telekkönyvbe az Óbecsei KK 9173-as száma alatt jegyeztek be, 
mert a létesítményt – 1. számú épület (építési engedély nélkül lett felépítve) kisebb részében – 3,00 m2 az 
óbecsei KK 7844-es parcelláján, nagyobb részében – 157,00 m2, pedig az óbecsei KK 7853/3-as parcelláján 
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helyezkedik el, amely az óbecsei Bartusz László, Július 7. utca 12. tulajdonában van, aki 1/1 részben 
tulajdonosa a parcellának. 
A községi vagyonjogi ügyész 2020. 03. 05-én JP 14/2020. ikt. szám alatt jóváhagyását adta. 
II. Az építkezési telek kezdőárát az Adóhivatal Óbecsei Fiókintézetének piaci értékbecslése szerint 505,04 
dinár/m2 kezdőárban határozzuk meg, ami a parcellarész – 3 m2 egészére 1.515,012 dináros összeget 
jelent. 
III. A köztulajdonban levő építkezési telek elidegenítési eljárását közvetlen alkuval hajtják végre a 
kataszteri parcellák telekhatárainak módosítása céljából, Az építéskezési földterület elidegenítésáról és 
bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 
19/2017. és 3/2018. számok). 
A Vagyonjogi Osztály végzi az Óbecse község köztulajdonában levő építési telek eltulajdonításával 
kapcsolatos szakmai és adminisztrációs feladatokat. 
IV. Az Óbecse község köztulajdonában levő építkezési földterület közvetlen alku útján való elidegenítésének 
eljárását az Óbecse Község Képviselő-testülete által megalakított Bizottság hajtja végre. 
V. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
A Vagyonjogi Osztály A tervezési és építési Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja 72/09., 81/09., 
64/10., 24/11., 121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 37/19. számok) 68., 
99. és 100. szakasza alapján, Az építkezési földterület elidegenítési, csere és bérbeadási eljárásáról szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. 
számok) 9. és 25. szakasza alapján beterjesztette az indítványt az Óbecse község köztulajdonában levő 
építkezési földterület közvetlen alku útján való elidegenítésének eljárásának elindítására a szomszédos, 
óbecsei KK-ban lévő 7844-es és a 7853/3-as számú parcellák telekkiigazításának jogcímén, éspedig: 
- az óbecsei KK 7844-es parcella 3,00 m2-nyi része, egyéb földterület (épület vagy más létesítmény alatti 
földterület – utca), amely Óbecsén a Július 7. utcában található, mely parcella összterülete 9 a 40 m2, 
Óbecse község köztulajdonában van, amit a telekkönyvbe az Óbecsei KK 9173-as száma alatt jegyeztek be, 
mert a létesítményt – 1. számú épület (építési engedély nélkül lett felépítve) kisebb részében – 3,00 m2 az 
óbecsei KK 7844-es parcelláján, nagyobb részében – 157,00 m2, pedig az óbecsei KK 7853/3-as parcelláján 
helyezkedik el, amely az óbecsei Bartusz László, Július 7. utca 12. tulajdonában van, aki 1/1 részben 
tulajdonosa a parcellának. 
Az indítványt az óbecsei Bartusz László, Július 7. utca 12.  az Óbecse község köztulajdonában levő építési 
telek elidegenítési eljárásának lefolytatására vonatkozó kérelme alapján terjesztte be, melynek célja az 
óbecsei KK 7844-es és az óbecsei KK 7853/3-as számú szomszédos parcellák telekhatárainak kiigazítása és 
a létesítmény törvényesítési eljárása során felmerülő vagyonjogi viszonyok tisztázása. 
Az indítványhoz mellékelték Az építkezési telek elidegenítési eljárásának elindításról szóló határozattervezet, 
az adatokat a parcellákról RGZ RS KnWebPublic felületéről, az óbecsei kk 7844-es és KK 7853/3-as 
szomszédos parcelláinak vázlatait, az Adóhivatal Óbecsei Fiókintézetének becslését és községi vagyonjogi 
ügyész jóváhagyását. 
A Tervezési és építési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 24/11., 
121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/2018., 31/2019. és 37/2019. számok) 68. szakasza 
szerint a szomszédos parcellák határmódosításait a geodéta munkák elaborátuma alapján végzik. A 
geodéta munkák elaborátumát az állami felmérésről és a kataszterről szóló jogszabályok alapján dolgozzák 
ki. A geodéta munkák kidolgozása előtt a kataszteri parcella tulajdonosa rendezi a tulajdonjogi viszonyokat. 
Amennyiben a szomszédos parcella köztuljadont képez, a telekhatár módosítását az illetékes vagyonjogi 
ügyész hagyja jóvá. 
Az említett Törvény 99. szakasza meghatározza a köztulajdonban levő építkezési földterület 
elidegenítéséért illetékes szervet, az eljárás módját és feltételeit. 
Ugyanezen Törvény 100. szakasza előírja, hogy a köztulajdonban levő építkezési földterületet közvetlen 
alkuval a következő esetben lehet eltulajdonítani vagy bérbeadni: 2) a szomszédos kataszteri parcellák 
telekhatárainak módosításakor. Az építéskezési földterület elidegenítésáról és bérbeadásáról szóló határozat 
25. szakasza ugyanígy rendelkezik. 
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Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 09. 02-án megtartott 1. ülésén elfogadta a Vagyonjogi Osztály 
indítványát és megerősítette a Határozatjavaslatot Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési 
földterületnek a szomszédos parcellák telekhatárai kiigazításának céljából történő közvetlen alku útján való 
elidegenítéséről, valamint Óbecse Község Képviselő-testületéhez utalta megvitatás és meghozatal céljából. 
Az építkezési földterület elidegenítési, csere és bérbeadási eljárásáról szóló határozat 9. szakaszának 2. 
bekezdése szerint a köztulajdonban levő építkezési telek eltulajdonítási, csere vagy bérbeadási eljárásáról 
Óbecse Község Képviselő-testülete hoz határozatot Óbecse Község Községi Tanácsának javaslatára. 
Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a határozatjavaslatot és a hozzá mellékelt dokumentációt és 
a fent felsoroltak alapján, tekintettel arra, hogy megvalósult az össz törvényes feltétel, a határozatot a 
rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse község        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE  
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Kiss Igor sk.  
Szám: 464-569/2020 
Kelt: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E 
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На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) , члана  9 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј бр. 9/2010, 
8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. лист општине 
Бечеј" бр. 5/2019), Скупштине општине Бечеј на II седници одржаној дана 28.09.2020. је донела 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
I  Покреће се поступак отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, на предлог 
Општинског већа, грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, које се налази у Бачком 
Градишту потес Доњи рит и то:  
-  Парцеле бр. 11766 КО Бачко Градиште грађевинско земљиште изван грађевинског подручја - 
виноград 1. класе у површини од 03а 36м2, која је уписана у Листу непокретности бр. 19272 КО 
Бачко Градиште код РГЗ – СКН  Бечеј и 
-  Парцеле бр. 11767 КО Бачко Градиште грађевинско земљиште изван грађевинског подручја – 
њива 2. класе у површини од 04а 49м2, која је уписана у Листу непокретности бр. 19272 КО Бачко 
Градиште код РГЗ – СКН  Бечеј. 
Парцелe којe су предмет отуђења нису уређене, продају се обе заједно као целина и обе имају 
приступ на јавни пут само преко парцеле бр. 11766 КО Бачко Градиште.  
Предметне парцеле спадају у зону археолошке заштите и заштитну зону подручја посебне намене 
мултифункционалног еколошког коридора реке Тисе. 
Мере заштите су утврђене у оквиру Просторног плана општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 
9/2009 и 3/2012) и Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког 
коридора реке Тисе („Сл. лист АПВ“ бр. 14/2015). 
На предметним парцелама, дозвољена је градња објеката у складу са одредбама Просторног плана 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 9/2009 и 3/2012) и Просторног плана подручја посебне 
намене мултифункционалног еколошког коридора реке Тисе („Сл. лист АПВ“ бр. 14/2015). 
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На предметним парцелама, за све грађевинске радове у еколошком коридору, зони парка природе 
„Стара Тиса“ код Бисерног острва потребно је прибавити услове за предузимање мера техничке 
заштите као и сагласност на пројектну документацију од надлежног органа Покрајинског завода за 
заштиту природе.. 
II  Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 531,42 динара/м², што је за целу 
површину парцеле бр. 11766 КО Бачко Градиште укупан почетни износ од 178.557,12 динара и за 
целу површину парцеле бр. 11767 КО Бачко Градиште укупан почетни износ од 238.607,58 динара, а 
за обе парцеле укупан почетни износ од 417.164,70 динара, све на основу процене тржишне 
вредности непокретности Пореске управе. 
Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште. 
III  Лице, које прибавља грађевинско земљиште у својину, дужно је да исплати уговорену цену 
грађевинског земљишта једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта или у највише 30 месечних рата, уз пружање прописаних средстава 
обезбеђења плаћања. 
IV Купац такође има обавезу да, на основу одредаба Закона о пољопривредном земљишту и члана 
88 Закона о планирањи и изградњи, у својству инвеститора, плати накнаду за промену намене 
пољопривредног земљишта чија висина ће се утврдити посебним Решењем. 
V Купац се обавезује да купљено земљиште приведе намени изградњом објеката, у року од 3 године, 
рачунајући рок од дана закључења уговора. Уколико купац у овом року  не приведе земљиште 
намени или користи купљено земљиште противно намени за коју му је продато, стичу се услови за 
раскид уговора о отуђењу грађевинског земљишта. У том случају купац нема право на повраћај 
уплаћених средстава на име гарантног износа за учешће у поступку отуђења грађевинског 
земљишта. 
VI Поступак отуђења грађевинског земљишта ће се спровести прикупљањем затворених писмених 
понуда јавним огласом, на начин и под условима прописаним Одлуком о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 
3/2018). Јавни оглас је саставни део овог решења. 
Јавни оглас објављује Одељење за имовинско правне послове, која обавља све стручне и 
административне послове у поступку отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј. 
VII Поступак  отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј спроводи Комисија, коју 
је образовала Скупштина општине Бечеј. 
VIII Ово Решење ће бити објављено у "Службеном листу општине Бечеј". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Одељење за имовинско правне послове је, на основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
37/19 и 9/20), члана 9 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. лист 
општине Бечеј бр. 9/10, 8/15, 20/16, 4/17, 19/17 и 3/18) поднелo Иницијативу за покретање поступка 
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј, грађевинског земљишта изван 
грађевинског подручја, које се налази у Бачком Градишту потес Доњи рит и то:  
-  Парцеле бр. 11766 КО Бачко Градиште грађевинско земљиште изван грађевинског подручја - 
виноград 1. класе у површини од 03а 36м2, која је уписана у Листу непокретности бр. 19272 КО 
Бачко Градиште код РГЗ – СКН  Бечеј и 
-  Парцеле бр. 11767 КО Бачко Градиште грађевинско земљиште изван грађевинског подручја – 
њива 2. класе у површини од 04а 49м2, која је уписана у Листу непокретности бр. 19272 КО Бачко 
Градиште код РГЗ – СКН  Бечеј. 
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка отуђења грађевинског 
земљишта, нацрт огласа о прикупљању понуда, подаци RGZ RS KnWebPublic и процена Пореске 
управе. 
Општинско веће општине Бечеј је на својој 5. седници одржаној дана 25.09.2020. године, 
прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, утврдило предлог Решења о 
покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј и огласа за 
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прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј и предлоге 
упутило на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј. 
Према одредбама члана 9 став 2 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, 
решење о покретању поступка отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини и текст огласа о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, 
осим у случајевима непосредне погодбе, доноси Скупштина општине Бечеј на предлог Општинског 
већа општине Бечеј. 
Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог решења и огласа и на основу горе изнетог, а 
имајући у виду да су испуњени сви законски услови, донела решење као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                            Председник Скупштине Општина Бечеј      
Скупштина општине Бечеј                                                                    Игор Киш с.р 
Број: I 464- 573/2020 
Дана: 28.09.2020.године 
Б Е Ч Е Ј 

 
--- o --- 

 
На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) , члана  9 и 21 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј бр. 9/2010, 
8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. лист општине 
Бечеј" бр. 5/2019), Скупштине општине Бечеј на II седници одржаној дана 28.09.2020. је расписала 
 

О Г Л А С 
за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта 

јавне својине општине Бечеј 
 
1.  Грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, које се налази у Бачком Градишту потес 
Доњи рит и то:  
-  Парцеле бр. 11766 КО Бачко Градиште грађевинско земљиште изван грађевинског подручја - 
виноград 1. класе у површини од 03а 36м2, која је уписана у Листу непокретности бр. 19272 КО 
Бачко Градиште код РГЗ – СКН  Бечеј и 
-  Парцеле бр. 11767 КО Бачко Градиште грађевинско земљиште изван грађевинског подручја – 
њива 2. класе у површини од 04а 49м2, која је уписана у Листу непокретности бр. 19272 КО Бачко 
Градиште код РГЗ – СКН  Бечеј. 
2.  Предметне парцеле спадају у зону археолошке заштите и заштитну зону подручја посебне намене 
мултифункционалног еколошког коридора реке Тисе. 
Мере заштите су утврђене у оквиру Просторног плана општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 
9/2009 и 3/2012) и Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког 
коридора реке Тисе („Сл. лист АПВ“ бр. 14/2015). 
Парцелe којe су предмет отуђења нису уређене, продају се обе заједно као целина и обе имају 
приступ на јавни пут само преко парцеле бр. 11766 КО Бачко Градиште.  
3. На предметним парцелама, дозвољена је градња објеката у складу са одредбама Просторног 
плана општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 9/2009 и 3/2012) и Просторног плана подручја 
посебне намене мултифункционалног еколошког коридора реке Тисе („Сл. лист АПВ“ бр. 14/2015) и 
то: зона кућа за одмор и рекреацију (повремено становање и викенд боравак, стални боравак уз 
ограничења) викендице, објекти сеоског туризма, помоћни објекти и складишта за пољопривредне 
производе, као и други садржаји: хоби вртови/воћњаци/виногради, зеленило, спорт и рекреација, 
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сеоски туризам и слично. Максимални степен искоришћености за ову зону износи 30%, уз 
ограничење да објекат у основи не прелази 200,00м2. 
На предметним парцелама, за све грађевинске радове у еколошком коридору, зони парка природе 
„Стара Тиса“ код Бисерног острва потребно је прибавити услове за предузимање мера техничке 
заштите као и сагласност на пројектну документацију од надлежног органа Покрајинског завода за 
заштиту природе. 
На предметним парцелама није дозвољена изградња индустријских објеката, објеката свих бучних 
делатности, објеката за бављење интензивним сточарством, садржаја централних функција као и 
изградња нових објеката за стално становање. 
Сви трошкови око изградње објеката и прикључака на инфраструктуру падају на терет купца 
односно Инвеститора по условима за прикључење које даје надлежно предузеће према захтеву и 
исказаним потребама, којима ће му бити одређена евентуална изградња примарне инфраструктурне 
мреже и начин прикључења на исте. 
4.  Купац такође има обавезу да, на основу одредаба Закона о пољопривредном земљишту и члана 
88 Закона о планирањи и изградњи, у својству инвеститора, плати накнаду за промену намене 
пољопривредног земљишта чија висина ће се утврдити посебним Решењем. 
5.  Купац се обавезује да купљено земљиште приведе намени изградњом објеката, у року од 3 
године, рачунајући рок од дана закључења уговора. Уколико купац у овом року  не приведе 
земљиште намени или користи купљено земљиште противно намени за коју му је продато, стичу се 
услови за раскид уговора о отуђењу грађевинског земљишта. У том случају купац нема право на 
повраћај уплаћених средстава на име гарантног износа за учешће у поступку отуђења грађевинског 
земљишта. 
6.  Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 531,42 динара/м², што је за целу 
површину парцеле бр. 11766 КО Бачко Градиште укупан почетни износ од 178.557,12 динара и за 
целу површину парцеле бр. 11767 КО Бачко Градиште укупан почетни износ од 238.607,58 динара, а 
за обе парцеле укупан почетни износ од 417.164,70 динара, све на основу процене тржишне 
вредности непокретности Пореске управе. 
Понуђена цена грађевинског земљишта се исказује у динарском износу који је исти или већи од 
почетног износа утврђеног одлуком о расписивању јавног огласа ради прикупљања понуда. 
Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште. 
Уколико два или више понуђача понуде исти износ цене односно закупнине, предност ће имати 
понуђач који понуди краћи рок исплате. 
7. Лице које прибавља грађевинско земљиште у својину, дужно је да исплати уговорену цену 
грађевинског земљишта једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта или у највише 30 месечних рата. 
У случају плаћања на рате висина сваке месечне рате се утврђује тако што се укупна уговорена 
цена, умањена за уплаћени гарантни износ, прерачуна и искаже у еврима (према динарској 
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора) и 
подели на уговорени број месечних рата, при чему утврђена висина месечне рате на дан закључења 
уговора не може бити мања од 30 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије. Месечне рате утврђене у еврима се исплаћују до 15-тог у текућем месецу у 
динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, при 
чему прва месечна рата доспева на наплату у месецу који следи после месеца у коме је закључен 
уговор. 
Купац грађевинског земљишта је дужан да, као средство обезбеђења плаћања на рате, у тренутку 
закључења уговора достави:  
1. правно лице - неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи 
на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана 
доспећа последње рате или доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање 30 % 
више од укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј 
2.   физичко лице (предузетници и грађани) - доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди 
најмање 30 % више од укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј. 
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Општина Бечеј, као продавац и Купац грађевинског земљишта могу, као средство обезбеђења 
плаћања на рате, да уговором о купопродаји непокретности уговоре успостављање терета хипотеке 
у висини уговорене цене грађевинског земљишта које је предмет уговора, ревалоризоване у складу 
са одредбама уговора и важећим прописима, до њене коначне исплате, а на непокретности која је 
предмет уговора и у корист Општине Бечеј. 
8.  Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да на рачун буџета Општине Бечеј 
број: 840-1029804-69 код Управе за јавна плаћања уплате гарантни износ у износу од  10% од 
почетног износа цене за парцелу односно 41.717,00 динара. 
Понуђачу који не успе по овом Огласу гарантни износ ће бити враћен у року од 8 дана од дана 
достављања обавештења о закључењу Уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 
9.  Најповољнији понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења решења  о отуђењу 
грађевинског земљишта закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, којим ће се Уговором 
регулисати сва међусобна права и обавезе. 
Понуђач који не поступи по претходној тачки или накнадно одустане нема право на повраћај 
гарантног износа. 
10.  Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да уз понуду  приложе: 
За физичка лица:    - име и презиме 
                                 - јединствени матични број грађана 
                                 - адресу становања 
                                 - фотокопију личне карте  
За предузетнике  
и правна лица:        - назив или пословно име 
                                 - седиште 
                                 - матични број и порески идентификациони број 
                                 - уредно овлашћење за заступање 
                                 - решење и упису у Регистар привредних субјеката 
                                   или други одговарајући регистар 
Обе категорије уз понуду достављају:    - писмо о намерама 
                                                                     - доказ о уплаћеном гарантном износу. 
11.  Заинтересовани могу своје понуде достављати лично или путем поште у затвореној коверти са 
назнаком “ПОНУДА ЗА ОГЛАС ЗА ПАРЦЕЛЕ 11766 и 11767– НЕ ОТВАРАТИ” најкасније у року од 30 
дана од дана јавног оглашавања до 14:00 часова, на адресу:     Општина Бечеј 21 220 Бечеј Трг 
ослобођења 2. 
12. Отварање понуда ће се извршити у року од 3 дана од дана истека рока за прикупљање понуда у 
13:00 часова у просторијама Општинске управе Бечеј. Поступак отварања понуда спроводи 
Комисија, коју је образовала Скупштина општине Бечеј, јаван је и могу да присуствују сва 
заинтересована лица. 
13.  Поступак прикупљања понуда јавним огласом се сматра успешним ако је приспела најмање 
једна благовремена и уредна понуда. 
14.  Неблаговремене или неуредне предате понуде ће се одбацити. 
15. Порез на пренос апсолутних права ће платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у 
својину. 
16. Овај оглас се објављује у "Службеном листу општине Бечеј", на интернет страни Општине Бечеј 
и јавно у огласним терминима на програму "Радио актив" Бечеј на српском и мађарском језику. 
 

--- o --- 
 
 

A tervezési és építési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 
24/11., 121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 9/20. számok) 99. szakasza, 
Az építési telek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 
8/2015.. 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 9. szakasza, valamint Óbecse Község 
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Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 13.a szakaszának 1. bekezdése alapján 
Óbecse Község Képviselő-testülete a 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELIDEGENÍTÉSI ELJÁRÁSÁNAK 

ELINDÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
I. A Községi Tanács javaslata alapján elindítjuk az Óbecse község köztulajdonában levő, építési területen 
kívül eső építési telek elidegenítésének eljárását, amely telek Bácsföldváron az Alsórét nevű részen 
található, mégpedig: 
- a bácsföldvári kk. 11766-os számú parcellája, amely építési területen kívül esik – 1. osztályú legelő, 
területe 03 a 36 m2, s a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Fiókintézetének Ingatlanlapjába az 
bácsföldvári kk. 19272. sorszáma alatt jegyezték be, 
- a bácsföldvári kk. 11767-es számú parcellája, amely építési területen kívül esik – 2. osztályú legelő, 
területe 04 a 49 m2, s a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Fiókintézetének Ingatlanlapjába az 
bácsföldvári kk. 19272. sorszáma alatt jegyezték be. 
Az elidegenítés tárgyát képező telkek rendezetlenek, együtt, egy egységként adják el őket, s mindekettő 
hozzáférése a közúthoz a 11766-os telken át vezet. 
A tárgyat képező parcellák az archeológiai védelmi és a Tisza folyó nyomvonalának külön rendeltetésű 
ökológiai védelmi övezetébe tartoznak. 
A védelmi intézkedéseket Óbecse község területi tervének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2009. és 
3/2012. szám) és A Tisza folyó nyomvonalának külön rendeltetésű ökológiai védelmi területi tervének 
(Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2015. szám) keretein belül határozták meg. 
A tárgyat képező parcellákon az épületek építése Óbecse község területi tervének(Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 9/2009. és 3/2012. szám) és A Tisza folyó nyomvonalának külön rendeltetésű ökológiai védelmi 
területi tervének (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2015. szám) rendelkezéseivel 
összhangban megengedett. 
A tárgyat képező parcellákon az ökológiai nyomvonalon, a Gyöngyszigeti Holt-Tisza Természetvédelmi Park 
övezetében be kell szerezni a feltételeket a műszaki védelmi intézkedések foganatosításához, valamint a 
Tartományi Természetvédelmi Intézet illetékes szervének projektumdokumentációját. 
II. Az építési telek kezdőárát 313,13 dinár/m2 értékben határozzuk meg az Adóhivatal piaci értékbecslése 
alapján, amely a bácsföldvári kk. 11766-os parcellájának egész területére 178.557,12 dináros összeget, a 
bácsföldvári kk. 1767-es parcellájára 238.607,58 dináros összeget, összesen a két parcellára pedig 
417.164,70 dináros összeget jelent. 
Az építési telket annak a személynek idegenítjük el, aki a legmagasabb árajánlatot teszi. 
III. A személy, aki birtokába veszi az építési telket, köteles annak árát egy részletben, a szerződés 
megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kifizetni vagy legfeljebb 30 havi részletben, az előírt 
fizetésbiztosítási eszközök átadásával. 
IV. A vásárló köteles A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény rendelkezéseivel és A tervezési és 
építési törvény 88. szakaszával összhangban beruházóként kifizetni a mezőgazdasági földterület 
rendeltetése megváltoztatásának illetékét, melynek értékét külön határozatban határozzák meg. 
V. A vásárlót kötelezzük arra, hogy a megvásárolt földterületet rendeltetésbe hozza épület felépítésével, 
hároméves határidőn belül, amit a szerződés megkötésének napjától számítunk. Amennyiben a vásárló az 
említett határidőn belül nem hozza a földterületet rendeltetésbe vagy a rendeltetésével ellentétes módon 
használja, felbonthatóvá válik az építési telek elidegenítéséről szóló szerződés. Ebben az esetben a 
vásárlónak nincs joga a kifizetett összeg visszatérítésére, amit garanciaként fizetett be az építési telek 
eltulajdonítási eljárása során. 
VI. Az építési telek átruházását nyilvános hirdetés útján történő zárt írásbeli ajánlatok begyűjtésével hajtják 
végre, olyan módon, ahogyan azt Az építési telek átruházásáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) előírja. A 
nyilvános hirdetés jelen Határozat szerves részét képezi. 
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A nyilvános hirdetést a Vagyonjogi Osztály teszi közzé, amely végzi az Óbecse község köztulajdonában levő 
építési telkek átruházási eljárásához fűződő szakmai és adminisztrációs feladatokat is. 
VII. Az Óbecse község köztulajdonában levő építési telkek átruházási eljárását az Óbecse Község Képviselő-
testülete által megalapított Bizottság hajtja végre. 
VIII. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 

A Vagyonjogi Osztály A tervezési és építési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 
64/10., 24/11., 121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 9/20. számok) 99. 
szakasza, Az építési telek átruházásáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
9/2010., 8/2015.. 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 9. szakasza alapján beterjesztette az 
Indítványt az Óbecse község köztulajdonában levő építkezési telek elidegenítési eljárásának elindítására, 
amely építési telek az építési területen kívül esik, s amely Bácsföldváron az Alsórét nevű részen található, 
mégpedig: 
- a bácsföldvári kk. 11766-os számú parcellája, amely építési területen kívül esik – 1. osztályú legelő, 
területe 03 a 36 m2, s a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Fiókintézetének Ingatlanlapjába az 
bácsföldvári kk. 19272. sorszáma alatt jegyezték be, 
- a bácsföldvári kk. 11767-es számú parcellája, amely építési területen kívül esik – 2. osztályú legelő, 
területe 04 a 49 m2, s a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Fiókintézetének Ingatlanlapjába az 
bácsföldvári kk. 19272. sorszáma alatt jegyezték be. 
 Az indítvánnyal együtt beterjesztették az építési telek átruházási eljárásának elindításáról szóló 
határozat előtervezetét, az ajánlatok begyűjtéséről szóló hirdetés előtervezetét, a RGZ RS KnWebpublic 
adatait és az Adóhivatal értékbecslését 
 Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 09. 25-én megtartott 5. ülésén elfogadta a Vagyonjogi 
Osztály indítványát, megerősítette Az Óbecse község köztulajdonában levő építési telek elidegenítési 
eljárásának elindításáról szóló határozatjavaslatot és a az ajánlatok begyűjtéséről szóló nyilvános hirdetés 
tervezetét, valamint a javaslatokat Óbecse Község Képviselő-testületéhez utalta megvitatás és meghozatal 
céljából. 
 Az építési telek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat 9. szakaszának 2. bekezdésének 
rendelkezései szerint a köztulajdonban levő építési telek elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására 
irányuló nyilvános árverésről vagy az írásbeli ajánlatok begyűjtéséről szóló nyilvános hirdetés szövegét, 
kivéve a közvetlen alkut, Óbecse Község Képviselő-testülete a Óbecse Község Községi Tanácsának 
javaslatára hozza meg. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a határozat- és hirdetésjavaslatot, s a fent felsoroltak 
alapján, tekintettel arra, hogy megvan minden törvényes feltétel hozzá, a Határozatot a rendelkező rész 
szerint hozta meg. 
 
 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE               Kiss Igor sk. 
Ikt. szám: I 464-573/2020 
Kelt: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E 
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A tervezési és építési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10., 
24/11., 121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 9/20. számok) 99. szakasza, 
Az építési telek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010., 
8/2015.. 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 9. és 21. szakasza, valamint Óbecse Község 
Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza alapján Óbecse Község 
Képviselő-testülete a 2020. 09. 28-án megtartott II. ülésén meghozta a következő 
 

H I R D E T É S T 
a nyilvános ajánlatok begyűjtéséről az Óbecse község köztuladjonában levő építési telek 

elidegenítése céljából 
 
 
1. Az építési területen kívül eső építési telekre vonatkozóan, amely telek Bácsföldváron az Alsórét nevű 
részen található, mégpedig: 
- a bácsföldvári kk. 11766-os számú parcellája, amely építési területen kívül esik – 1. osztályú legelő, 
területe 03 a 36 m2, s a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Fiókintézetének Ingatlanlapjába az 
bácsföldvári kk. 19272. sorszáma alatt jegyezték be, 
- a bácsföldvári kk. 11767-es számú parcellája, amely építési területen kívül esik – 2. osztályú legelő, 
területe 04 a 49 m2, s a Köztársasági Geodéta Intézet Óbecsei Fiókintézetének Ingatlanlapjába az 
bácsföldvári kk. 19272. sorszáma alatt jegyezték be. 
Az elidegenítés tárgyát képező telkek rendezetlenek, együtt, egy egységként adják el őket, s mindekettő 
hozzáférése a közúthoz a 11766-os telken át vezet. 
2. A tárgyat képező parcellák az archeológiai védelmi és a Tisza folyó nyomvonalának külön rendeltetésű 
ökológiai védelmi övezetébe tartoznak. 
A védelmi intézkedéseket Óbecse község területi tervének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2009. és 
3/2012. szám) és A Tisza folyó nyomvonalának külön rendeltetésű ökológiai védelmi területi tervének 
(Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2015. szám) keretein belül határozták meg. 
3. A tárgyat képező parcellákon az épületek építése Óbecse község területi tervének(Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 9/2009. és 3/2012. szám) és A Tisza folyó nyomvonalának külön rendeltetésű ökológiai 
védelmi területi tervének (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 14/2015. szám) rendelkezéseivel 
összhangban megengedett, mégpedig: pihenést és rekreációt szolgáló házak övezete (időszakos ott 
tartózkodás és hétvégi tartózkodás, állandó ott tartózkodás korlátozásokkal), hétvégi házak, falusi turizmus 
épületei, mezőgazdasági termények segédépületei és raktárai, valamint más tartalmak: 
hobbikertészetek/gyümölcsösök/szőlőskertek, zöld területek, sport és rekreáció, falusi turizmus és hasonló. 
Az övezet maximálisan megengedett kihasználtsága 30%, azzal, hogy az épület alapja nem haladhatja meg 
a 200,00 m2. 
A tárgyat képező parcellákon az ökológiai nyomvonalon, a Gyöngyszigeti Holt-Tisza Természetvédelmi Park 
övezetében be kell szerezni a feltételeket a műszaki védelmi intézkedések foganatosításához, valamint a 
Tartományi Természetvédelmi Intézet illetékes szervének projektumdokumentációját. 
A tárgyat képező parcellákon tilos az ipari létesítmények, zajt keltő tevékenységgel foglalkozó 
létesítmények, intenzív állattenyésztéssel foglalkozó létesítmények, központi funkciós tartalmú és állandó 
életvitelt szolgáló létesítmények építése. 
Az épületek felépítésének és az infrastruktúra hálózatra való csatlakozás költségei a vásárlót, azaz 
Beruházót terhelik, a feltételeket a csatlakozáshoz pedig az illetékes vállalat adja meg a kinyilvánított 
szükségletek alapján, amikkel esetlegesen meghatározható a primáris infrastruktúra hálózat kiépítése és a 
rá való csatlakozás feltételei. 
4. A vásárló köteles A mezőgazdasági földterületekről szóló törvény rendelkezéseivel és A tervezési és 
építési törvény 88. szakaszával összhangban beruházóként kifizetni a mezőgazdasági földterület 
rendeltetése megváltoztatásának illetékét, melynek értékét külön határozatban határozzák meg. 
5. A vásárlót kötelezzük arra, hogy a megvásárolt földterületet rendeltetésbe hozza épület felépítésével, 
hároméves határidőn belül, amit a szerződés megkötésének napjától számítunk. Amennyiben a vásárló az 
említett határidőn belül nem hozza a földterületet rendeltetésbe vagy a rendeltetésével ellentétes módon 
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használja, felbonthatóvá válik az építési telek elidegenítéséről szóló szerződés. Ebben az esetben a 
vásárlónak nincs joga a kifizetett összeg visszatérítésére, amit garanciaként fizetett be az építési telek 
eltulajdonítási eljárása során. 
6. Az építési telek kezdőárát 313,13 dinár/m2 értékben határozzuk meg az Adóhivatal piaci értékbecslése 
alapján, amely a bácsföldvári kk. 11766-os parcellájának egész területére 178.557,12 dináros összeget, a 
bácsföldvári kk. 1767-es parcellájára 238.607,58 dináros összeget, összesen a két parcellára pedig 
417.164,70 dináros összeget jelent. 
Az építési telekért ajánlott árat dinárban kell megtenni, s legalább Az ajánlatok begyűjtésére kiírt 
hirdetésről szóló határozatban szereplő vagy annál magasabb árnak kell lennie. 
Az építési telket annak a személynek idegenítjük el, aki a legmagasabb árajánlatot teszi. 
Amennyiben két vagy több személy ugyanazt az árajánlatot teszi, annak lesz elsőbbsége, aki rövidebb 
kifizetési időt ajánl. 
7. A személy, aki birtokába veszi az építési telket, köteles annak árát egy részletben, a szerződés 
megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kifizetni vagy legfeljebb 30 havi részletben, az előírt 
fizetésbiztosítási eszközök átadásával. 
Részletfizetés esetén a havi részlet összegét úgy határozzuk meg, hogy a szerződésben foglalt árból 
levonjuk a kifizetett garanciaösszeget, átszámoljuk és kimutatjuk euróban (a Szerb Nemzeti Bank dinár 
középárfolyama szerint a szerződés megkötésének napján) és elosztjuk a szerződésben foglalt részletek 
számával, ami során a havi részlet összege a szerződés megkötésének napján nem lehet kevesebb 30 
eurónál, a Szerb Nemzeti Bank hivatalos dinár középárfolyama szerint. Az euróban megállapított havi 
részleteket a folyó hónap 15-éig kell kifizetni a Szerb Nemzeti Bank hivatalos dinár középárfolyama szerint 
a kifizetés napján, s az első részlet a szerződés megkötését követő hónapban válik esedékessé. 
Az építési telek vásárlója köteles a részletek fizetésének biztosítási eszközeként a szerződés megkötésekor 
kézbesíteni: 
1. jogi személy – visszavonhatatlan banki garanciát, amit első visszahívásra kifizetnek, kifogás nélkül a még 
esedékessé nem vált összes részletre, s olyan határidővel, amely nem lehet hosszabb az utolsó részlet 
esedékessé válásától számított három hónapnál, vagy a bizonyítékot a jelzálogról egy olyan épületen, 
melynek értéke legalább 30%-kal magasabb a még esedékessé nem vált részletek értékétől, s mindezt 
Óbecse község hasznára, 
2. természetes személy (vállalkozók és polgárok) - bizonyítékot a jelzálogról egy olyan épületen, melynek 
értéke legalább 30%-kal magasabb a még esedékessé nem vált részletek értékétől, s mindezt Óbecse 
község hasznára. 
Óbecse község mint eladó és az építési telek vásárlója a részletfizetés biztosítási eszközeként az ingatlan 
adásvételéről szóló szerződéssel megállapodhatnak a jelzálog terhét illetően az építési telek szerződésben 
foglalt árának összegében, amit revalorizálnak a szerződés rendelkezéseivel és a hatályos jogszabályokkal 
összhangban, a végleges kifizetésig, a szerződés tárgyát képező ingatlanra, Óbecse község hasznára. 
8. Azok a személyek, akik a jelen Hirdetés alapján ajánlatot szeretnének tenni, kötelesek az Óbecse község 
költségvetésének 840-1029804-69-es számú számlájára a Közfizetési Igazgatóságnál befizetni a 
garanciaösszeget a telek kezdőárának 10%-os értékében, illetve 41.717,00 dináros összegben.  
9. A legkedvezőbb ajánlattevő az, aki a legmagasabb összeget kínálta, s köteles az építési telek 
elidegenítéséről szóló határozat meghozatalától számított 30 napos határidőn belül megkötni a szerződést 
az építési telek átruházásáról, mellyel szabályozzák az összes egymás közötti jogot és kötelezettséget. 
Az ajánlattevőnek, aki nem cselekszik az előző pont szerint vagy utólag eláll a vásárlástól, nincs joga a 
garanciaösszeg visszatérítésére. 
10. Azok a személyek, akik jelen Hirdetés alapján ajánlatot szeretnének tenni, kötelesek a jelentkezéshez 
mellékelni a következőket: 
Természetes személyek esetében: 

- a vezeték- és keresztnevet, 
- a személyi számot, 
- a lakcímet, 
- a személyi igazolvány fénymásolatát. 

Vállalkozók és jogi személyek esetében: 



Страна 337.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

337. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

- az elnevezést, illetve az ügyviteli nevet, 
- a székhelyet, 
- adóazonosító számot, törzsszámot, 
- képviseleti meghatalmazást, 
- végzést a gazdasági alanyok jegyzékébe vagy más megfelelő jegyzékbe való bejegyzésről. 

Mindkét kategóriának kézbesítenie kell: 
- szándéknyilatkozatot, 
- bizonyítékot a garanciaösszeg befizetéséről. 

11. Az érdekeltek az ajánlataikat lezárt borítékban juttathatják el személyesen vagy postai úton, a 
következő megjelöléssel: „PONUDA ZA OGLAS ZA PARCELE 11766 i 11767 – NE OTVARATI“ legkésőbb a 
hirdetés közzétételétől számított 30 napos határidőn belül 14,00 óráig, a következő címre: Óbecse község, 
21220 Óbecse, Felszabadulás tér 2. 
12. Az ajánlatokat az írásbeli ajánlatok begyűjtési határidejének napjától számított 3 nap múlva 13:00 
órakor bontjuk fel Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának helyiségeiben. Az ajánlatok felbontását az 
Óbecse Község Képviselő-testülete által megalakított Bizottság hajtja végre, nyilvános, s minden érdekelt 
személy részt vehet rajta. 
13. A nyilvános hirdetéssel történő ajánlatbegyűjtést akkor tekintjük sikeresnek, ha legalább egy teljes 
ajánlat érkezik be határidőn belül. 
14. A határidőn túl átadott és hiányos ajánlatokat elutasítjuk. 
15. Az abszolút jogok átvitele utáni adót az a személy fizeti, aki tulajdonába veszi az építési telket. 
16. Jelen Hirdetést közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában, Óbecse község hivatalos honlapján 

és az óbecsei Radio activ műsorán hirdetésidőben, szerb és magyar nyelven. 
 

--- o --- 
 

На основу члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, број 
35/2019 и 88/2019) и члана 115. став 6. и став 7. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени 
лист општине Бечеј“, број 6/2013 -пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014 и 23/2019), Скупштина 
општине Бечеј је на II седници одржаној дана 28.09.2020. године донела  
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању позитивног мишљења за вршење више функција 

 
I 

Скупштина општине Бечеј даје позитивно мишљење да ЉУБОМИР СТАНИШИЋ истовремено са 
функцијом председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлана“ Бечеј врши и функцију 
одборника  Скупштине Града Новог Сада. 

 
II 

Мишљење се даје ради прибављања сагласности од Агенције за спречавање корупције за 
истовремено вршење наведених јавних функција.  

О б р а з л о ж е њ е 

Према одредбама члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције(„Службени гласник РС“, 
број 35/2019 и 88/2019) прописано је да јавни функционер који је изабран, постављен или именован 
на другу јавну функцију и који намерава да више јавних функција врши истовремено, дужан је да у 
року од осам дана од дана избора, постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз 
захтев, јавни функционер доставља и прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао, 
поставио или именовао на јавну функцију, а јавни функционер који је изабран на јавну функцију 
непосредно од грађана доставља позитивно мишљење надлежног радног тела органа у коме је јавни 
функционер. 
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Чланом 115. став 6. и став 7. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 

Бечеј“, број 6/2013 - пречишћен текст, 4/2014, 15/2014 и 23/2019) је регулисано да се закључком 
заузима став, изражава мишљење о појединим питањима и указује председнику општине, 
општинском већу, општинској управи, другим организацијама и службама на проблеме у одређеној 
области, ради сагледавања стања и предузимање мера.  У следећем ставу истог пословника, наводи 
се да се закључком решавају и друга питања из надлежности Скупштине и радних тела. 

 
Љубомир Станишић је дана 30.06.2017. године именован за председника Надзорног одбора  

Јавног предузећа „Топлана“ Бечеј решењем Скупштине општине Бечеј број: I 02-63/2017, а дана 21. 
09. 2020. године изабран је за одборника у Скупштини Града Новог Сада. 

 
Сходно претходном предлаже се да Скупштина општине да позитивно мишљење  за вршење 

обе горе наведене јавне функције имајући у виду да не постоји однос зависности, надређености и 
контроле, који би могао да утиче на непристрасно вршење наведених јавних функција, нити би се 
њиховим истовременим вршењем нарушило поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне 
функције.  

 
  На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је донела закључак као у диспозитиву. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     
Општина Бечеј                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                        Игор Киш с.р  
Број: I 02-62/2020 
Дана: 28.09.2020. године    
Б  Е  Ч  Е  Ј 

 
--- o --- 

 
A korrupció megelőzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 35/2019. és 

88/2019. számok) 56. szakaszának 4. bekezdése, valamint Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014., 15/2014. és 
23/2019. számok) 115. szakaszának 6. és 7. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2020. 
09. 28-án megtartott II. ülésén meghozta a következő 
 

Z Á R A D É K O T 
a több tisztség ellátására adott pozitív véleményéről 

 
 

I. 
Óbecse Község Képviselő-testülete pozitív véleményét adja arról, hogy LJUBOMIR STANIŠIĆ az 

Óbecsei Toplana Közvállalat Felelügyelő Bizottságában betöltött elnöki tisztségével egy időben ellássa 
Újvidék Város Képviselő-testületének képviselői tisztségét is. 

 
II. 

A véleményt abból a célból adjuk ki, hogy megszerezzük a Korrupcióellenes Ügynökség 
jóváhagyását az említett köztisztségek egyidejű ellátására. 

I n d o k l á s 
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A korrupció megelőzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 35/2019. és 
88/2019. számok) 56. szakaszának 4. bekezdése rendelkezései szerint a tisztségviselő, akit 
megválasztottak, tisztségbe helyeztek vagy kineveztek más köztisztség ellátására is, köteles a 
megválasztás, tisztségbe helyezés vagy kinevezés napjától számított három napos határidőn belül kikérni 
az Ügynökség jóváhagyását. A kérvényhez a tisztségviselőnek mellékelnie kell az őt megválasztó, tisztségbe 
helyező vagy kinevező szerv pozitív véleményét is, az a köztisztségviselő, akit közvetlenül a polgárok 
választottak meg, azon szerv illetékes munkatestületének a pozitív véleményét kell, hogy átadja, amelyben 
tisztséget kapott. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014., 15/2014. és 23/2019. számok) 115. szakaszának 6. és 7. 
bekezdése szabályozza, hogy záradékkal foglalnak állást, fejezik ki bizonyos kérdésekről a véleményt és 
mutatnak rá a községi elnöknek,  a községi tanácsnak, a községi közigazgatási hivatalnak, más 
szervezeteknek és szolgálatoknak a bizonyos területekbe tartozó problémákra, az állapot kivizsgálása és 
intézkedések foganatosítása céljából. Az Ügyrend következő szakaszában említik, hogy záradékkal rendezik 
a képviselő-testület és a munkatestületek hatáskörébe tartozó egyéb ügyeket is. 

Ljubomir Stanišićot Óbecse Község Képviselő-testülete I 02-63/2017. számú Határozatával 2017. 
09. 21-én nevezték ki az Óbecsei Toplana Közvállalat Felügyelő Bizottságának elnökévé, 2020. 09. 21-én 
pedig megválasztották Újvidék Város Képviselő-testületének képviselőjévé. 

A fentiekkel összhangban javasoljuk a Községi Képviselő-testület számára, hogy adja pozitív 
véleményét a fenti két tisztség végzésére, tekintettel arra, hogy nem állnak függőségi, fölérendeltségi vagy 
ellenőrzési kapcsolatban, amely hatással lenne a tisztségek pártatlan ellátására, s egy idejű végzésükkel 
nem rombolnák szét a polgároknak a köztisztség lelkiismeretes és felelős végzésébe vetett bizalmát. 

 
  A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a Záradékot a rendelkező rész szerint 

hozta meg. 
 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse Község                                     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    Kiss Igor sk. 
Ikt. sz.: I 02-62/2020 
Kelt: 2020. 09. 28. 
Ó B E C S E   

 

--- o --- 
 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-
др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 44. став 1. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),  
члана 47. став 1. тачка 8.  Статута општине Бечеј (˶Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) 
члана 31. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2020.годину (˶Службени лист општине Бечеj” број 
23/2019 и 11/2020), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 27.08.2020. 
године донео је следеће , 
 

РЕШЕЊЕ 

о увећању апропријације 
 

Члан 1. 
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1. На основу: 

АНЕКС I – Уговора  о коришћењу средстава  из Буџетског фонда за доделу годишње награде 
за најбољу општинску управу број 401-00-316/4/2020-24 од 13.марта 2020.године закљученим 
између Републике Србије – Министарство државне управе и локалне самоуправе и Општине 
Бечеј, увећава се апропријација у оквиру раздела 4, глава 1, програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе, проjeкат 060201, функција 130,позиција 289 у укупном износу од 
1.300.000,00 динара средстава од виших нивоа власти са извором финансирања 07 
(економска класификација  423 - Услуге по уговору : конто  4232 – Компјутерске услуге у 
износу од 22.000,00 динара , конто 4234 -Услуге информисања у износу од 80.000,00 динара, 
конто 4235 – Стручне услуге у износу од 528.000,00 динара; економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге, конто 4242 –Услуге образовања, културе и спорта у износу од 
240.000,00 динара; економска класификација 426 – Материјал, конто 4261 – Административни 
материјал у износу од 55.000,00 динара и економска класификација 512 – Машине и опрема, 
конто 5122 – Административна опрема у износу од 375.000,00 динара.) 
 

Члан 2. 
Сходно члану 5.став 6. Закона о буџетском сиситему, износ текући наменски трансфери, у 
ужем смислу, од  Републике у корист нивоа општина ( конто 733154), увећава се за износ од 
1.300.000,00 динара и износи 2.300.000,00 динара са извором финансирања 07. 
 

Члан 3. 
          О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

Члан 4. 
          Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 

 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Председник Општине               
Број: II 400-1236/2020.                                                                   Драган Тошић с.р  
Дана: 27.08.2020. године 
Бечеј    

 
--- o --- 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 

101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015., 
99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. számok) 69. szakasza 4. bekezdése, A helyi 
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018. 
számok) 44. szakasza 1. bekezdése 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 
5/2019. szám) 47. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Óbecse község 2020. évi költségvetéséről szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 23/2019. és 11/2020. számok) 31. szakasza alapján Óbecse 
község elnöke, a Pénzügyi Osztály javaslatára 2020. 08. 27-én meghozta a következő 

 
 

HATÁROZATOT 
az appropriáció megnöveléséről 
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1.szakasz  
 
1. A Költségvetési Alap 2020. március 13-i 401-00-316/4/2020-24. számú, legjobb helyi önkormányzat éves 
díja eszközeinek felhasználásáról szóló szerződés I. MELLÉKLETE alapján, amelyet a Szerb Köztársaság 
Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériuma és Óbecse község kötöttel meg, megnövelik az 
appropriációt a következő keretben, 4. rész, 1. fejezet, 15. program – A helyi önkormányzat általános 
közszolgáltatásai, 060201-es számú projektum, 130. funkció, 289. helyrend, 1.300.000,00 dináros 
összegben más hatalmi szintektől kapott eszközök 07-es pénzelési forrással (gazdasági besorolás 423 – 
Szerződéses szolgáltatások, 4234-es kontó – Tájékoztatási szolgáltatások 80.000,00 dináros összegben, 
4235-ös kontó – Szakszolgáltatások 528.000,00 dináros összegben,  424-es gazdasági besorolás - Speciális 
szolgáltatások, 4242-es kontó – Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 240.000,00 dináros összegben, 
426-os gazdasági besorolás – Anyag, 4261-es kontó – Adminisztrációs anyag 55.000,00 dináros összegben 
és 512-es gazdasági minősítés – Gépek és felszerelés, 5122-es kontó – Adminisztrációs felszerelés 
375.000,00 dináros összegben). 
 

2.szakasz 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza 6. bekezdésével összhangban a Köztársaságtól 
kapott, folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben, községi szinten történő használatra (kontó 
733154), megnövekszik 1.300.000,00 dinárral, és így 2.300.000,00 dinárt tesz ki a 07-es finanszírozási 
forrással. 
 

3. szakasz 
Jelen Határozat végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 

 
4. szakasz 

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse Község                                               KÖZSÉGI ELNÖK 
Községi elnök 
Ikt.szám: II 400-1236/2020 .                              Dragan Tošić sk. 
Kelt: 2020. 08. 27. 

     Óbecse 
--- o --- 

 
              На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-
др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 44. став 1. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),  
члана 47. став 1. тачка 8.  Статута општине Бечеј (˶Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) 
члана 16. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2020.годину (˶Службени лист општине Бечеj” број 
23/2019 и 11/2020), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 27.08.2020. 
године донео је следеће , 
 
 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
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Члан 1. 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о првом ребалансу  буџета општине Бечеј за 2020. годину 
(˶Сл.лист општине Бечеј” број 11/2020) раздео 4, глава 1, програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 39, економска 
класификација 499 –текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од  177.000,00 
динара и распоређују се на: 

 
2. Раздео 4, глава 1 , програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 

0602-0001, функција 130, позиција 29, економска класификација 422 –Трошкови путовања , 
одобравају се средства у износу од  14.000,00 динара на конто 4221 – Тр.служ.путовања у 
земљи; позиција 30, економска класификација 423 – Услуге по уговору, одобравају се 
средства у износу од  10.000,00 динара на конто 4232 – Компјутерске услуге, 8.000,00 динара 
на конто 4234 – Услуге информисања, 33.000,00 динара на конто 4237 – Репрезентација; 
позиција 33, економска класификација 426 – Материјал, одобравају се средства у износу од  
11.000,00 динара на конто 4261 – Административни материјал и позиција 41, економска 
класификација 512 – Машине и опрема, одобравају се средства у износу од  82.000,00 динара 
на конто 5122 – Административна опрема и 19.000,00 динара на конто 5129 – Опрема за 
производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.  
 

Члан 2. 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 
Члан 3. 

     Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Председник Општине               
Број: II 400-1237/2020.                                                                  Драган Тошић с.р  
Дана: 27.08.2020. године 
Бечеј 

--- o --- 
 

A költségvetésrendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015., 
99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. számok) 61. szakasza 7. bekezdése és 69. 
szakaszának 4. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 
83/2014., 101/2016. és 47/2018. számok) 44. szakasza 1. bekezdése 3. pontja, Óbecse Község 
Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 47. szakasz 1. bekezdés 8. pontja, Óbecse 
község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 23/2019. számok) 16. 
szakasza alapján, Óbecse község 2020. évi költségvetésének első módosításáról és kiegészítéséről szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 11/2020. szám) 16. pontja alapján, Óbecse község községi 
elnöke, a Pénzügyi Osztály javaslatára 2020. 08. 27-én meghozta a következő 

 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 
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1. szakasz 

1. Óbecse község 2020. évi költségvetésének első módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattal 

(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 11/2020. szám) megállapított eszközökből, 4. rész, 1. fejezet, 15. 

Program – A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai, 0602-0001-es programaktivitás, 160. 

funkció, 39. helyrend, gazdasági besorolás 499-folyó tartalék, jóváhagyják az eszközöket 

177.000,00 dináros összegben és elosztják: 

 
2. 4. rész, 1. fejezet, 15. Program – A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai, 0602-0001-es 

programaktivitás, 130. funkció, 29. helyrend, gazdasági besorolás 422 – Útiköltségek, jóváhagyják 

az eszközöket 14.000,00 dináros összegben (kontó 4221 – Belföldi hivatali utak), 30. helyrend, 

gazdasági besorolás 423 – Szerződéses szolgáltatások, jóváhagyják az eszközöket 10.000,00 

dináros összegben (kontó 4232- Számítógépes szolgáltatások), 8.000,00 dináros összegben (kontó 

4234 – Tájékoztatási szolgáltatások), 33.000,00 dináros összegben (kontó 4237 – Reprezentáció), 

33. helyrend, gazdasági besorolás 426 – Anyag, jóváhagyják az eszközöket 11.000,00 dináros 

összegben (kontó 4261 – Adminisztrációs anyag) és 41. helyrend, gazdasági minősítés 512 – Gépek 

és felszerelés, jóváhagyják az eszközöket 82.000,00 dináros összegben (kontó 5122 – 

Adminisztrációs felszerelés) és 19.000,00 dináros összegben (kontó 5129 – Termeléshez szükséges 

felszerelés, motoros, álló és nem motormeghajtású felszerelés). 

 
 

2. szakasz 

Jelen Határozat végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

3. szakasz 

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse Község                                                         KÖZSÉGI ELNÖK 
Községi elnök 
Ikt.szám: II 400-1237/2020 .                                          Dragan Tošić sk. 
Kelt: 2020. 08. 27. 
Óbecse 

 
--- o --- 

 
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-
др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 44. став 1. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),  
члана 47. став 1. тачка 8.  Статута општине Бечеј (˶Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) 
члана 16. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2020.годину (˶Службени лист општине Бечеj” број 
23/2019 и 11/2020), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 03.06.2020. 
године донео је следеће , 
 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
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Члан 1. 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о првом ребалансу  буџета општине Бечеј за 2020. годину 

(˶Сл.лист општине Бечеј” број 11/2020) раздео 4, глава 1, програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 39, економска 
класификација 499 –текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од  
1.235.000,00 динара и распоређују се на: 

 
2. Раздео 4, глава 1 , програм 6 – Заштита животне средине, програмска активност 0401-0005, 

функција 540, позиција 79, економска класификација 421 – Стални трошкови , одобравају се 
средства у укупном износу од  1.235.000,00 динара (конто 4213 – Комуналне услуге ); 
 
 

Члан 2. 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 
 

Члан 3. 
     Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Председник Општине               
Број: II 400-678/2020.                                                                        Драган Тошић с.р  
Дана: 03.06.2020. године 
Бечеј 

 
--- o --- 

 
A költségvetésrendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 

101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015., 
99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. számok) 61. szakasza 7. bekezdése és 69. 
szakaszának 4. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 
83/2014., 101/2016. és 47/2018. számok) 44. szakasza 1. bekezdése 3. pontja, Óbecse Község 
Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 47. szakasz 1. bekezdés 8. pontja, Óbecse 
község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 23/2019. számok) 16. 
szakasza alapján, Óbecse község 2020. évi költségvetésének első módosításáról és kiegészítéséről szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 11/2020. szám) 16. pontja alapján, Óbecse község községi 
elnöke, a Pénzügyi Osztály javaslatára 2020. 06. 03-án meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 
 

1.szakasz 

 
1. Óbecse község 2020. évi költségvetésének első módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattal 

(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 11/2020. szám) megállapított eszközökből, 4. rész, 1. fejezet, 15. 

Program – A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai, 0602-0001-es programaktivitás, 160. 
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funkció, 39. helyrend, gazdasági besorolás 499-folyó tartalék, jóváhagyják az eszközöket 

1.235.000,00 dináros összegben és elosztják: 

 
2. 4. rész, 1. fejezet, 6. Program – Környezetvédelem, 0401-0005-ös programaktivitás, 540. funkció, 

79. helyrend, gazdasági besorolás 421 – Állandó költségek, jóváhagyják az eszközöket 1.235.000,00 

dináros összegben (kontó 4213 – Kommunális szolgáltatások). 

 
2.szakasz 

 
Jelen Határozat végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 

 
3.szakasz 

 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 

 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse Község                                                           KÖZSÉGI ELNÖK 
Községi elnök 
Ikt.szám: II 400-678/2020 .                                   Dragan Tošić sk. 
Kelt: 2020. 06. 03. 
Óbecse 

--- o --- 
 

На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-
др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 44. став 1. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),  
члана 47. став 1. тачка 8.  Статута општине Бечеј (˶Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) 
члана 16. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2019.годину (˶Службени лист општине Бечеj” број  
23/2019), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 07.08.2020. године 
донео је следеће , 
 

РЕШЕЊЕ 

о промени апропријације у току године  
 
 

Члан 1. 
Из средстава утврђених Одлуком о I ребалансу буџета општине Бечеј за 2020. годину (˶Сл.лист 
општине Бечеј” број 11/2020) раздео 4, глава 1, програм 2 -  Комунална делатност, пројекат П38-
110238 - Изградња помоћног објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији 
водозахвата Милешево, функција 630, позиција 67, економска класификација 511 –Зграде и 
грађевински објекти, извор 7, умањују се средства у укупном износу од  2.540.000,00 динара; 
 
 и распоређују се на: 
 
раздео 4, глава 1, програм 2 -  Комунална делатност, пројекат П38-110238 - Изградња помоћног 
објекта постројења за дезинфекцију пијаће воде на локацији водозахвата Милешево, функција 630, 
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позиција 67, економска класификација 511 –Зграде и грађевински објекти, извор 15, умањују се 
средства у укупном износу од  2.540.000,00 динара; 
 

Члан 2. 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 

 
Члан 3. 

      Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 
 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Председник Општине               
Број: II 400-1101/2020.                                                                      Драган Тошић с.р  
Дана: 07.08.2020. године 
Бечеј    

--- o --- 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015., 
99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. számok) 61. szakasza 12. bekezdése, A helyi 
önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018. 
számok) 44. szakasza 1. bekezdése 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 
5/2019. szám) 47. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Óbecse község 2020. évi költségvetéséről szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 23/2019. és 11/2020. számok) 16. szakasza alapján Óbecse 
község elnöke, a Pénzügyi Osztály javaslatára 2020. 08. 07-én meghozta a következő 

 
 

HATÁROZATOT 
az appropriáció változásáról az év folyamán 

 
 

1.szakasz  
Az Óbecse község 2020. évi költségvetésének első módosításairól és kiegészítéseiről szóló határozatben 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 11/2020. szám) megállapított eszközökből a 4. rész, 1. fejezet, 2. Program 
– Kommunális tevékenység, P38-110238-as projektum – Ivóvíz fertőtlenítő berendezés melléképületének 
felépítése a mileševoi víztározón, 630. funkció, 67. helyrend, gazdasági besorolás 511 – Épületek és 
építészeti objektumok, 7-es forrás, csökkentjük az eszközöket 2.540.000,00 dináros összegben  
 
és átcsoportosítjuk a következőre: 
 
a 4. rész, 1. fejezet, 2. Program – Kommunális tevékenység, P38-110238-as projektum – Ivóvíz fertőtlenítő 
berendezés melléképületének felépítése a mileševoi víztározón, 630. funkció, 67. helyrend, gazdasági 
besorolás 511 – Épületek és építészeti objektumok, 15-ös forrás, amin csökkentjük az eszközöket 
2.540.000,00 dináros összegben. 
 

2. szakasz 
Jelen Határozat végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

3. szakasz 
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Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse Község                                               KÖZSÉGI ELNÖK 
Községi elnök 
Ikt.szám: II 400-1101/2020 .                              Dragan Tošić sk. 
Kelt: 2020. 08. 07. 

     Óbecse 
--- o --- 

 
На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 

88/2011 и 104/2016), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 47. став 1. тачка 9. Статута 
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019) и предлога Општинског већа општине 
Бечеј са 1. седнице, одржане дана 02.09.2020.године, председник општине Бечеј је  истог дана 
донео  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на промену цене 

 услуга “ Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге 
 
 

 I  
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ „Потисје - Бечеј” доо за комуналне услуге на промену цене услуга, а 
на основу одлуке скупштине друштва број 670-1/20 од 10.07.2020. године. 
 

 II 
 Утврђују се цене :  
 
ДОМАЋИНСТВО 
 
Цена пражњења канте 
 

КАНТЕ НЕТО БРУТО 

Сваке друге недеље Сваке недеље Сваке друге 
недеље 

Сваке недеље 

80 литара 165,00 330,00 181,50 363,00 

120 литара 247,00 494,00 271,70 543,40 

1100 литара 2270,00 4540,00 2497,00 4994,00 

 
 

Категорије Опис услуге Појединачна 
цена 

ПДВ 10% Појединачна 
цена са ПДВ - ом 

II Установе 12,50 din/m2 1,25 13,75 
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III Привреда 31,50 din/m2 3,15 34,65 

 
 
Пражњење контејнера 
 
Појединачна цена: 980,00 din/m3 + ПДВ 10% = 1.078,00 din/m3 
 
 

Редни број Величина 
контејнера 

Нето 
појединачна цена 

din/tura 

ПДВ 10% Бруто 
појединачна цена 

din/tura 

1 5m3 4900,00 490,00 5390,00 

2 7m3 6860,00 686,00 7546,00 

 
Километража места удаљеног преко 10 km ван седишта друштва рачунамо накнаду на основу km 
транспорта контејнера – 70% од актуелне цене горива пута km транспорта контејнера + ПДВ. 
 
 
Накнада за коришћење депоније смећа 
 
Појединачна цена: дин/носивост возила у тонажи  
 
 

Редни број Корисник Нето појединачна 
цена din/t 

ПДВ 10% Бруто 
појединачна 
цена din/t 

Бруто 
поједијачна 
цена din/m3 

1 Друштва 527,27 52,73 580  

2 Грађани          394,55 39,45  434,00 

 
Без обзира на тежину уговореног смећа обрачунава се носивост возила у тонажи. 
 
 

III  
Цене из става II овог решења се примењују од 02.09.2020. године.  

 
IV  

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина друштва „Потисје – Бечеј“ доо је дана 10.07.2020. године донела одлуку о 

усвајању повећања цена услуга. Директор Друштва је, дана 15.07.2020. године, доставио 
председнику општине захтев за давања сагласности на промену цена услуга Друштва, са 
образложењем.  
 У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима, јединица локалне 
самоуправе објавила је захтев за давање сагласности на одлуку о повећању цене услуга Друштва, са 
образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе дана 17.08.2020. године , 
као и у електронском облику на интернет страници општине најмање 15 дана пре доношења одлуке. 
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 У образложењу одлуке о промени цене услуга Друштва,наводи се да су цене утврђене на 
основу елемената калкулације цена комуналних услуга. Минимална цена рада у 2020. години 
порасла је на 172,54 динара, а такође запажа се раст цена резервних делова за одржавање возног 
парка и цене горива.  
 Цене услуга су усклађиване 2018. године, али према анализи датој Локалним планом 
управљања отпадом из 2011. године и информацијом Пословног удружења комуналних предузећа 
КОМДЕЛ информација број 17 од месеца јула 2020. године исте је потребно изнова кориговати. 
 Анализа цена вршена је и због повећаних трошкова насталих услед реализације Санације 
депоније комуналног отпада Ботра, те законске обавезности еколошког одлагања отпада на 
депонију, као и предвиђање пружања корисницима нових врста услуга. Еколошко одлагање отпада 
изискује додатне послове на депонији, а узрокује и нове трошкове у пословању друштва. У Владиној 
Фискалној стратегији предвиђа се пуна либеразилација цене комуналних услуга којом би се могао 
делимично или потпуно компензовати недостатак средстава услед смањења или укидања субвенција 
према јавним комуналним предузећима која је једна од кључних мера Фискалне стратегије и која је 
сада потпуна извесност. „Потисје- Бечеј“ доо за комуналне услуге финансира се из сопствених 
средстава, односно наплате потраживања, а на име извршених услуга из редовне делатности.  
 Наведене цене су израђене на нивоу цена или су ниже од цена за ту услугу других 
комуналних предузећа у околним општинама. Друштво сматра да такве цене, поред покрића 
елементарних трошкова делатности у потпуности задовољавају начело приступачности , те просечан 
издатак за једну породицу за услуге управљања отпада износи месечно за грађане 494,00 динара 
без пдв-а, односно 543,40 динара са пдв-ом или релативно од 0,92% од просечне нето зараде у 
Републици.  
 Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине 
општинске управе општине Бечеј, се дана 25.08.2020. године, у складу са чланом 27. ставом 2. 
Одлуке о комуналним делатностима изјаснило да се проценат повећања цена у 2020. години може 
прихватити ако се има у виду да је уведено и еколошко одлагање отпада, што за последицу има 
повећање обима посла и додатно ангажовање механизације и других ресурса комуналног предузећа 
„Потисје – Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј. 
 Општинско веће општине Бечеј је на 1. седници, одржаној дана 02.09.2020. године, 
предложило председнику општине да у складу са чланом 47. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј 
да сагласност на промену цена услуга како је наведено у изреци решења. Ово решење се примењује 
од  02.09.2020.  године.  
 Председник општине Бечеј је дана 02.09.2020. године размотрио захтев „Потисје – Бечеј“ доо 
за промену цена и закључак Општинског већа општине Бечеј са 1. седнице одржане дана 
02.09.2020. године и донео решење као у диспозитиву.  
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       
ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                    Драган Тошић   с.р 
Број: II 023 – 67/2020 
Дана:  02.09.2020. године 
Б Е Ч Е Ј 

 
--- o --- 

 
A kommunális tevékenységekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011. és 

104/2016. számok) 28. szakaszának 2. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. - más. törvény, 101/2016. – más. törvény és 
47/2018. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 47. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és a Óbecse Község 
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Községi Tanácsa 2020. 09. 02-án megtartott 1. ülésén adott véleménye alapján, Óbecse Község községi 
elnöke 2020. 09. 02-án meghozta a következő 
 
 

HATÁROZATOT 
az óbecsei Tiszamente Kommunális Szolgáltató Kft. kommunális szolgáltatásai árainak 

megemelése jóváhagyásáról 
 

I. 
Jóváhagyom, hogy az óbecsei Tiszamente Kft. a vállalat taggyűlésének 2020. 07. 10-i 670-1/20. 

határozata alapján megemelje kommunális szolgáltatásainak árait. 
 

II. 
 
 Megállapítjuk az árakat: 
 
 HÁZTARTÁSOK 
 

A kannák kiürítésének ára 
 

KANNA 

                           NETTÓ BRUTTÓ 
 Minden második 

héten 
Minden héten 

Minden második 
héten 

Minden héten 
 

 80 literes 165,00 330,00 181,50 363,00 
 120 literes 247,00 494,00 271,70 543,40 
  1100 literes 2270,00 4540,00 2497,00 4994,00 
 

       

Kategória A szolgáltatás 
leírása 

Egységár ÁFA 10% Egységár ÁFÁ-
val 

II. Intézmények 12,20 din/m2 1,25 13,75 

III. Gazdaság 31,50 din/m2 3,15 34,65 

 
 
Konténerek kiürítése 

 
Egyesített ár:980,00 din/m3 + Áfa 10%=1.078,00 din/m3 

 

Sorszám: Konténer nagysága 

Nettó egységár din/forduló 

ÁFA 10% 

Bruttó egységár din/forduló 

 1 5m3 4900,00 490,00 5390,00 
 2 7m3 6860,00 686,00 7546,00 
  

A közvállalt szákhelyétől 10km-re távolabb eső melyek kilométerforgalmára díjat számolunk fel, a konténer 
szállításának km-e alapján, a konténer szállításának km útján elhasznált üzemanyag aktuális árának 70%-át 
+ ÁFA 
 
Díj a szemétlerakó használatára 
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A közvállalat egységesített ára: din/a forgalomban lévő jármű tömege tonnában  
 

Sorszám Felhasználó Nettó egy. ár 
din/t 

Nettó egy. ár 
din/m3 

Áfa 10% Bruttó egy. ár 
din/t 

1 Közvállalat 527,27 52,73 580 500,00 

2 Polgárok 394,55 39,45 
 

434,00 

 
III. 

Jelen végzés II. bekezdésének árai 2020. 09. 02-től változnak. 
 

IV. 
Ezt a végzést Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás: 
A Tiszamente – Óbecse kft. gazdasági társasági taggyűlése 2020. 07. 10-én döntést hozott a 

szolgáltatások árainak megnöveléséről. A taggyűlés igazgatója 2020. 07. 15-én eljutatta a községi elnöknek 
a kérlemet a taggyűlés szolgáltatásának árváltozása jóváhagyásáról, az indoklással együtt. 

A kommunális tevékenységekről szóló törvény 28. szakasza 4. bekezdésével összhangban a helyi 
önkormányzat egysége megjelentette a kérlemet a taggyűlés szolgáltatásának árváltozása jóváhagyásáról 
az indoklással együtt, a helyi önkormányzat egysége székhelyének hirdetőtábláján 2020. 08. 17-én, 
valamint a község honlapján is elektronikus formában a határozathozataltól számított legkevesebb 15 
napon belül. 

A határozat indoklásában, a taggyűlés szolgáltatásának árváltozásáról, idézik, hogy az árakat 
megállapították a kommunális szolgltatások számítási elemei alapján. 2020-ban a munka minimális ára 
172,54 dinárra növekedett, valamint megnövekedett a géppark karbantartartásához szükséges 
pótalkatrészek és az üzemanyag ára is. 

A szolgáltatások árait 2018-ban hangoltuk össze, de a 2011. évi Helyi hulladékkezelési tervben adott 
elemzés és a KOMDEL kommunális közvállalatok üzleti egyesületének 2020. júliusi 17. számú információja 
alapján, amiket korrigálni kell. 
 Az árak növelése azért is történt, mert a Botra szemétlerakó szanálásának megvalósítása során 

költségek keletkeztek, a hulladéklerakóban történő hulladékártalmatlanítás miatt.  

Továbbá az árváltozást befolyásolja a berendezés átlagos életkora, amely megnöveli a beruházások és a 

jelenlegi karbantartás költségeit.  

A kormány költségvetési stratégiája előírja a közüzemi szolgáltatások teljes árának teljes liberalizációját, 

amely részben vagy egészben kompenzálhatja a csökkentés miatti pénzhiányt vagy a közüzemi vállalatok 

támogatásainak eltörlése, ami a költségvetési stratégia egyik kulcsfontosságú intézkedése. A  Tiszamente – 

Óbecse kft. finanszírozása a saját forrásaiból történik, valamint a rendszeres tevékenységből származó 

szolgáltatások nevében. 

 Ezek az árak kidolgozottak az árszínvonalon vagy alacsonyabbak, mint a környező településeken 

működő egyéb közüzemi vállalatok árai. A Társaság úgy véli, hogy az ilyen árak az üzleti tevékenység elemi 

költségeinek fedezésén túl teljes mértékben kielégítik az akadálymentesség elvét, és a begyűjtési 

szolgáltatásokra vonatkozó családonkénti átlagos kiadásokat  és a települési hulladéklerakó a polgárok 

számára havi 494,00 dinár áfa nélkül, illetve áfával 543,40 dinár vagy relatív 0,92% a köztárasásgban lávő 

átlagkeresetből. 

 A Gazdasági és Fejlesztési Osztály 2020. 08. 25-én a kommunális tevékenységekről szóló 

határozat 27. szakaszának 2. bekezdése alapján kifejtette, hogy a taggyűlés áremelésének értéke a 2020-

as évre elfogadható, tekintettel arra, hogy bevezették a hulladék ökológiai tárolásának bevezetésére, 
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aminek következtében terjedelmesebbé vált a munka, a Tiszamente – Óbecse Kft. gépezetét és más 

erőforrásait nagyobb mértékben kell alkalmazni.  

 Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 09. 02-án tartott 1. ülésén  javasolta a községi elnöknek, 

hogy Óbecse Község alapszabálya 47. szakasza 1. bekezdése 9. pontjával összhangban adja jóváhagyását 

a szolgáltatások árainak változására, mint ahogyan a végzés rendelkező részében is áll. Ez a végzést 2020. 

09. 02-től alkalmazzák. 

 Óbecse község községi elnöke 2020. 09. 02-án megvitatta a Tiszamente – Óbecse Kft. kérelmét 

az árvaáltozásról és Óbecse Község Községi Tanácsa  2020. 09. 02-án tartott 1. ülésének  javaslatát, és 

végzést hozott, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll. 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                              KÖZSÉGI ELNÖK 
Óbecse Község 
KÖZSÉGI ELNÖK                                                                                  Dragan Tošić  sk. 
Ikt. szám: II 023-67/2020 
Kelt: 2020. 09. 02. 
Ó B E C S E 

 
--- o --- 

 
На основу члана 46. став 1. тачка 5.  и члана 48. став 2. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020,16/2020 и 68/2020) Изборна 
комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године са почетком у 10:00 часова, 
донела следеће 

 
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 

 
I 

По престанку мандата одборника – Драгана Тошића због избора на функцију председника 
општине Бечеј, додељује се мандат кандидату за одборника по редоследу са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ. и то: 

 
Жељко Ковачев, рођен 1967. године, електротехничар, 

из Бечеја, Димитрије – Мите Милованова 46. 
 

II 
Саставни део овог решења чини Уверење о избору за одборника Скупштине општине Бечеј. 
 

III 
Ово решење и Уверење из тачке II овог решења без одлагања доставити Скупштини општине 

Бечеј, ради потврђивања мандата новом одборнику. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење: 
Одборник Драган Тошић је дана 21.08.2020. године изабран за председника општине Бечеј.  
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о  локалним изборима, одборнику престаје мандат 

пре истека времена на који је изабран, преузимањем посла, односно функције које су, у складу са 
законом, неспојиве са функцијом одборника.  
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На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи, председнику општине избором на 
ову функцију престаје мандат одборника у скупштини општине. 

Одредбом члана 48. став 2. Закона о локалним изборима предвиђено је да када одборнику 
који је изабран са коалиционе изборне лист престане мандат пре истека времена на које је изабран, 
а у складу са чланом 46. став 1. тачка 5. истог закона,  мандат се додељује првом следећем 
кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке.  

Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године извршила 
увид у Решење Скупштине општине број I 02-43/2020 од 21.08.2020. године о избору Драгана 
Тошића за председника општине Бечеј и у Изборну листу АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ., те 
је доделила мандат првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат и 
то Жељку Ковачеву, рођеном 1961. године, електротехничару из Бечеја. 

На основу члана 45. Закона о локалним изборима, Изборна комисија општине Бечеј издаје 
Уверење  одборнику да је изабран, а које уверење је саставни део овог решења. 

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у изреци овог решења. 
 
Број: I 013-6/2020-169 
У Бечеју, 15.09.2020. године 
 

                                                          ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

                                                            Председник комисије 
                                                                                      Марко Божовић с.р 
 

--- o --- 
 
A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 

34/2010., 54/2011., 12/2020., 16/2020. és 68/2020. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 
48. szakaszának 2. bekezdése alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én 10:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁS IGAZOLÁSÁRÓL 
 

I. 
 
 Óbecse Község Községi elnökévé való megválasztása miatt Dragan Tošićnak megszűnt képviselői 
megbízatása, ezért a megbízatást az ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT választási lista soron 
következő képviselőjelöltjének ítéljük oda, mégpedig: 
 
Željko Kovačevnak, született 1967-ben, óbecsei elektrotechnikus, Dimitrije Mite Milovanov utca 46. szám 

alatti lakos. 
 

II. 
 
 Jelen Határozat szerves részét képezi az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való 
megválasztásról szóló igazolás. 
 

III. 
 
 Jelen Határozatot és a II. pontban foglalt Igazolást halasztgatás nélkül el kell juttatni Óbecse 
Község Képviselő-testületéhez az új képviselő megbízatásának igazolása céljából. 
 

IV. 
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 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 
 Dragan Tošićot 2020. 08. 21-én megválasztották Óbecse Község Községi elnökévé. 
 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja szerint a 
képviselői megbízatás megszűnik a letelte előtt, ha olyan munkát vagy tisztséget vállal, amely a törvénnyel 
összhangban nem egyeztethető össze a képviselői tisztséggel.     
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 43. szakaszának 5. bekezdése szerint a községi 
elnöknek megválasztásával megszűnik a községi képviselő-testületben betöltött képviselői megbízatása. 
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy ha a 
koalíciós listáról megválasztott képviselőnek a megbízatási ideje előtt megszűnik a megbízatása, 
összhangban ugyanezen törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjával a megbízatást ugyanazon lista 
– ugyanazon politikai párt soron következő képviselőjelöltjének ítélik oda. 
 
 Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én megtartott ülésén megtekintette a Községi 
Képviselő-testület 2020. 08. 21-i I 02-43/2020. számú Határozatát Dragan Tošićnak Óbecse Község Községi 
elnökévé való megválasztásáról, valamint az ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT választási listát, s 
azután a megbízatást a választási lista soron következő jelöltjének, Željko Kovačev, született 1967-ben, 
óbecsei elektrotechnikusnak ítélte oda. 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakasza alapján Óbecse Község Választási 
Bizottsága kiadja a képviselő számára a megválasztásáról szóló Igazolást, ami jelen Határozat szerves 
részét képezi. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
Ikt. szám: I 013-6/2020-169 
 
Óbecsén, 2020. 09. 15-én 
 
 
      ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
       A Bizottság elnöke 
 
       Marko Božović sk. 
 

--- o --- 
 
На основу члана 46. став 1. тачка 5.  и члана 48. став 2. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020,16/2020 и 68/2020) Изборна 
комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године са почетком у 10:00 часова, 
донела следеће 

 
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 
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I 
По престанку мандата одборника Светлане Вулетић због избора на функцију  заменик 

председника општине Бечеј, додељује се мандат кандидату за одборника по редоследу са изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., и то: 

 
Саша Марић, рођен 1991. године, економски техничар, 

из Бечеја, Војводе Живојина Мишића 49  
 

II 
Саставни део овог решења чини Уверење о избору за одборника Скупштине општине Бечеј. 
 

III 
Ово решење и уверење из тачке II овог решења без одлагања доставити Скупштини општине 

Бечеј, ради потврђивања мандата новом одборнику. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење: 
Одборник Светлана Вулетић  је дана 21.08.2020. године изабрана за заменика председника 

општине Бечеј.  
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о  локалним изборима, одборнику престаје мандат 

пре истека времена на који је изабран, преузимањем посла, односно функције које су, у складу са 
законом, неспојиве са функцијом одборника.  

На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи, заменику председника општине 
избором на ову функцију престаје мандат одборника у скупштини општине. 

 
 
 
Одредбом члана 48. став 2. Закона о локалним изборима предвиђено је да када одборнику 

који је изабран са коалиционе изборне лист престане мандат пре истека времена на које је изабран, 
а у складу са чланом 46. став 1. тачка 5. истог закона,  мандат се додељује првом следећем 
кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке.  

Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године извршила 
увид у Решење Скупштине општине број I 02-44/2020 од 21.08.2020. године о избору Светлане 
Вулетић  за заменика председника општине Бечеј и у Изборну листу  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ 
ДЕЦУ., те је доделила мандат првом следећем кандидату на изборној листи  коме није био додељен 
мандат и то Саши Марићу, рођеном 1991. године, економском техничару, из Бечеја. 

 На основу члана 45. Закона о локалним изборима, Изборна комисија општине Бечеј издаје 
Уверење  одборнику да је изабран, а које уверење је саставни део овог решења. 

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у изреци овог решења. 
 
 
Број: I 013-6/2020-170 
У Бечеју, 15.09.2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

                                                            Председник комисије 
                                                                                      Марко Божовић с.р 

 
--- o --- 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010., 54/2011., 12/2020., 16/2020. és 68/2020. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 
48. szakaszának 2. bekezdése alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én 10:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁS IGAZOLÁSÁRÓL 
 

I. 
 
 Óbecse Község Községi elnökhelyettesévé való megválasztása miatt Svetlana Vuletićnak megszűnt 
képviselői megbízatása, ezért a megbízatást az ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT választási lista 
soron következő képviselőjelöltjének ítéljük oda, mégpedig: 
 

Saša Marićnak, született 1991-ben, óbecsei közgazdász technikus, Vojvode Živojin Mišić utca 49. szám 
alatti lakos. 

 
II. 

 
 Jelen Határozat szerves részét képezi az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való 
megválasztásról szóló igazolás. 
 

III. 
 
 Jelen Határozatot és a II. pontban foglalt Igazolást halasztgatás nélkül el kell juttatni Óbecse 
Község Képviselő-testületéhez az új képviselő megbízatásának igazolása céljából. 
 

IV. 
 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 
 Svetlana Vuletićot 2020. 08. 21-én megválasztották Óbecse Község Községi elnökhelyettesévé. 
 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja szerint a 
képviselői megbízatás megszűnik a letelte előtt, ha olyan munkát vagy tisztséget vállal, amely a törvénnyel 
összhangban nem egyeztethető össze a képviselői tisztséggel.     
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 43. szakaszának 5. bekezdése szerint a községi 
elnökhelyettesnek megválasztásával megszűnik a községi képviselő-testületben betöltött képviselői 
megbízatása. 
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy ha a 
koalíciós listáról megválasztott képviselőnek a megbízatási ideje előtt megszűnik a megbízatása, 
összhangban ugyanezen törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjával a megbízatást ugyanazon lista 
– ugyanazon politikai párt soron következő képviselőjelöltjének ítélik oda. 
 
 Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én megtartott ülésén megtekintette a Községi 
Képviselő-testület 2020. 08. 21-i I 02-44/2020. számú Határozatát Svetlana Vuletićnak Óbecse Község 
Községi elnökhelyettesévé való megválasztásáról, valamint az ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT 
választási listát, s azután a megbízatást a választási lista soron következő jelöltjének, Saša Marić, született 
1991-ben, óbecsei elektrotechnikusnak ítélte oda. 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakasza alapján Óbecse Község Választási 

Bizottsága kiadja a képviselő számára a megválasztásáról szóló Igazolást, ami jelen Határozat szerves 
részét képezi. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
Ikt. szám: I 013-6/2020-170 
 
Óbecsén, 2020. 09. 15-én 
 
 
      ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
       A Bizottság elnöke 
 

       Marko Božović sk. 
 

--- o --- 
 
На основу члана 46. став 1. тачка 5.  и члана 48. став 2. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020,16/2020 и 68/2020) Изборна 
комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године са почетком у 10:00 часова, 
донела следеће 

 
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА  

 
I 

По престанку мандата одборника – Далиле Дујаковић због избора на функцију за члана 
Општинског већа општине Бечеј, додељује се мандат кандидату за одборника по редоследу са 
изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., и то: 

 
Верица Илић,  рођена 1961. године, медицинска сестра на превентивној заштити, 

из Бечеја, Герберових 11 
 

II 
Саставни део овог решења чини Уверење о избору за одборника Скупштине општине Бечеј. 
 

III 
Ово решење и уверење из тачке II овог решења без одлагања доставити Скупштини општине 

Бечеј, ради потврђивања мандата новом одборнику. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење: 
Одборник Далила Дујаковић је дана 21.08.2020. године изабрана за члана Општинског већа 

општине Бечеј .  
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о  локалним изборима , одборнику престаје 

мандат пре истека времена на који је изабран, преузимањем посла, односно функције које су, у 
складу са законом, неспојиве са функцијом одборника.  
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На основу члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи, члану општинског већа избором 
на ову функцију престаје мандат одборника у скупштини општине. 

Одредбом члана 48. став 2. Закона о локалним изборима предвиђено је да када одборнику 
који је изабран са коалиционе изборне лист престане мандат пре истека времена на које је изабран, 
а у складу са чланом 46. став 1. тачка 5. истог закона,  мандат се додељује првом следећем 
кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке.  

Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године извршила 
увид у Решење Скупштине општине број I 02-45/2020 од 21.08.2020. године о избору Далиле 
Дујаковић за члана Општинског већа општине Бечеј и у Изборну листу  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА 
НАШУ ДЕЦУ., те је доделила мандат првом следећем кандидату на изборној листи  коме није био 
додељен мандат и то Верици Илић, рођеној  1961. године, медицинској сестри на превентивној 
заштити из Бечеја. 

На основу члана 45. Закона о локалним изборима, Изборна комисија општине Бечеј издаје 
Уверење  одборнику да је изабран, а које уверење је саставни део овог решења. 

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у изреци овог решења. 
 
 
Број: I 013-6/2020-171 
У Бечеју, 15.09.2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

                                                            Председник комисије 
                                                                                      Марко Божовић с.р 
 

--- o --- 
 

      A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010., 54/2011., 12/2020., 16/2020. és 68/2020. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 
48. szakaszának 2. bekezdése alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én 10:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁS IGAZOLÁSÁRÓL 
 

I. 
 
 Óbecse Község Községi Tanácsának tagjává való megválasztása miatt Dalila Dujakovićnak megszűnt 
képviselői megbízatása, ezért a megbízatást az ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT választási lista 
soron következő képviselőjelöltjének ítéljük oda, mégpedig: 
 
Verica Ilićnek, született 1961-ben, óbecsei megelőzési egészségügyi nővér, Gerberék utca 11. szám alatti 

lakos. 
 

II. 
 
 Jelen Határozat szerves részét képezi az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való 
megválasztásról szóló igazolás. 
 

III. 
 
 Jelen Határozatot és a II. pontban foglalt Igazolást halasztgatás nélkül el kell juttatni Óbecse 
Község Képviselő-testületéhez az új képviselő megbízatásának igazolása céljából. 
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IV. 
 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
Dalila Dujakovićot 2020. 08. 21-én megválasztották Óbecse Község Községi Tanácsának tagjává. 

 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja szerint a 
képviselői megbízatás megszűnik a letelte előtt, ha olyan munkát vagy tisztséget vállal, amely a törvénnyel 
összhangban nem egyeztethető össze a képviselői tisztséggel.     
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakaszának 8. bekezdése szerint a községi tanács 
tagjának megválasztásával megszűnik a községi képviselő-testületben betöltött képviselői megbízatása. 
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy ha a 
koalíciós listáról megválasztott képviselőnek a megbízatási ideje előtt megszűnik a megbízatása, 
összhangban ugyanezen törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjával a megbízatást ugyanazon lista 
– ugyanazon politikai párt soron következő képviselőjelöltjének ítélik oda. 
 
 Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én megtartott ülésén megtekintette a Községi 
Képviselő-testület 2020. 08. 21-i I 02-45/2020. számú Határozatát Dalila Dujakovićnak Óbecse Község 
Községi Tanácsának tagjává való megválasztásáról, valamint az ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT 
választási listát, s azután a megbízatást a választási lista soron következő jelöltjének, Verica Ilić, született 
1961-ben, óbecsei megelőzési egészségügyi nővérnek ítélte oda. 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakasza alapján Óbecse Község Választási 
Bizottsága kiadja a képviselő számára a megválasztásáról szóló Igazolást, ami jelen Határozat szerves 
részét képezi. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
Ikt. szám: I 013-6/2020-171 
 
Óbecsén, 2020. 09. 15-én 
 
 
      ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
       A Bizottság elnöke 
 
       Marko Božović sk. 
 

--- o --- 
 

На основу члана 46. став 1. тачка 5. и члана 48. став 1. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020,16/2020 и 68/2020) Изборна 
комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године са почетком у 10:00 часова, 
донела следеће 

 
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 
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I 

По престанку мандата одборника – Емеше Дечов Ђере због избора на функциу за члана 
Општинског већа општине Бечеј, додељује се мандат кандидату за одборника по редоследу са 
изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pasztor István – Савез војвођанских Мађара – Иштван 
Пастор  и то: 

Жолт Ковач,  рођен 1983. године, трговац  
из Бечеја, 11. Новембра 135. 

 
II 

Саставни део овог решења чини Уверење о избору за одборника Скупштине општине Бечеј. 
 

III 
Ово решење и уверење из тачке II овог решења без одлагања доставити Скупштини општине 

Бечеј, ради потврђивања мандата новом одборнику. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење: 
Одборник Емеше Дечов Ђере је дана 21.08.2020. године изабрана за члана Општинског већа 

општине Бечеј .  
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о  локалним изборима , одборнику престаје 

мандат пре истека времена на који је изабран, преузимањем посла, односно функције које су, у 
складу са законом, неспојиве са функцијом одборника.  

На основу члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи, члану општинског већа избором 
на ову функцију престаје мандат одборника у скупштини општине. 

Одредбом члана 48. став 1. Закона о локалним изборима предвиђено је да када одборнику 
који је изабран престане мандат пре истека времена на које је изабран, а у складу са чланом 46. 
став 1, тачка 5 истог закона,  мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе 
коме није био додељен мандат одборника.  

Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године извршила 
увид у Решење Скупштине општине број I 02-45/2020 од 21.08.2020. године о избору Емеше Дечов 
Ђере за члана Општинског већа општине Бечеј и у Изборну листу Vajdasági Magyar Szövetség-Pasztor 
István – Савез војвођанских Мађара – Иштван  Пастор те је доделила мандат првом следећем 
кандидату на изборној листи  коме није био додељен мандат и то Жолту Ковачу, рођеном 1983. 
године, трговцу из Бечеја. 

На основу члана 45. Закона о локалним изборима, Изборна комисија општине Бечеј издаје 
Уверење  одборнику да је изабран, а које уверење је саставни део овог решења. 

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у изреци овог решења. 
 
 
Број: I 013-6/2020-172 
У Бечеју, 15.09.2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

                                                            Председник комисије 
                                                                                      Марко Божовић с.р 
 

--- o --- 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010., 54/2011., 12/2020., 16/2020. és 68/2020. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 
48. szakaszának 2. bekezdése alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én 10:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁS IGAZOLÁSÁRÓL 
 

I. 
 
 Óbecse Község Községi Tanácsának tagjává való megválasztása miatt Györe Decsov Emesének 
megszűnt képviselői megbízatása, ezért a megbízatást a Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István 
választási lista soron következő képviselőjelöltjének ítéljük oda, mégpedig: 
 

Kovács Zsoltnak, született 1983-ban, óbecsei kereskedő, November 11. utca 135. szám alatti lakos. 
 

II. 
 
 Jelen Határozat szerves részét képezi az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való 
megválasztásról szóló igazolás. 
 

III. 
 
 Jelen Határozatot és a II. pontban foglalt Igazolást halasztgatás nélkül el kell juttatni Óbecse 
Község Képviselő-testületéhez az új képviselő megbízatásának igazolása céljából. 
 

IV. 
 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 
 Györe Decsov Emesét 2020. 08. 21-én megválasztották Óbecse Község Községi Tanácsának 
tagjává. 
 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja szerint a 
képviselői megbízatás megszűnik a letelte előtt, ha olyan munkát vagy tisztséget vállal, amely a törvénnyel 
összhangban nem egyeztethető össze a képviselői tisztséggel.     
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakaszának 8. bekezdése szerint a községi tanács 
tagjának megválasztásával megszűnik a községi képviselő-testületben betöltött képviselői megbízatása. 
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy ha a 
koalíciós listáról megválasztott képviselőnek a megbízatási ideje előtt megszűnik a megbízatása, 
összhangban ugyanezen törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjával a megbízatást ugyanazon lista 
– ugyanazon politikai párt soron következő képviselőjelöltjének ítélik oda. 
 
 Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én megtartott ülésén megtekintette a Községi 
Képviselő-testület 2020. 08. 21-i I 02-45/2020. számú Határozatát Györe Decsov Emesének Óbecse Község 
Községi Tanácsának tagjává való megválasztásáról, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor 
István választási listát, s azután a megbízatást a választási lista soron következő jelöltjének, Kovács Zsolt, 
született 1983-ban, óbecsei kereskedőnek ítélte oda. 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakasza alapján Óbecse Község Választási 
Bizottsága kiadja a képviselő számára a megválasztásáról szóló Igazolást, ami jelen Határozat szerves 
részét képezi. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
Ikt. szám: I 013-6/2020-172 
 
Óbecsén, 2020. 09. 15-én 
 
 
      ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
       A Bizottság elnöke 
 

       Marko Božović sk. 
 

--- o --- 
 
На основу члана 46. став 1. тачка 5.  и члана 48. став 1. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020,16/2020 и 68/2020) Изборна 
комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године са почетком у 10:00 часова, 
донела следеће 

 
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 

 
I 

По престанку мандата одборника –Балаж Серда због избора на функцију за члана Општинског 
већа општине Бечеј, додељује се мандат кандидату за одборника по редоследу са изборне листе 
Vajdasági Magyar Szövetség-Pasztor István – Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор  и то: 

 
Др. Рената Калапош, рођена 1989, лекар 

из Бачког Петровог Села, Ади Ендреа 3. 
 

II 
Саставни део овог решења чини Уверење о избору за одборника Скупштине општине Бечеј. 
 

III 
Ово решење и уверење из тачке II овог решења без одлагања доставити Скупштини општине 

Бечеј, ради потврђивања мандата новом одборнику. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење: 
 

Одборник Балаж Серда је дана 21.08.2020. године изабран за члана Општинског већа 
општине Бечеј .  

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о  локалним изборима, одборнику престаје мандат 
пре истека времена на који је изабран, преузимањем посла, односно функције које су, у складу са 
законом, неспојиве са функцијом одборника.  
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На основу члана 45. став 8. Закона о локалној самоуправи, члану општинског  већа избором 
на ову функцију престаје мандат одборника у скупштини општине. 

Одредбом члана 48. став 1. Закона о локалним изборима предвиђено је да када одборнику 
који је изабран престане мандат пре истека времена на које је изабран, а у складу са чланом 46. 
став 1, тачка 5 истог закона,  мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе 
коме није био додељен мандат одборника.  

Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године извршила 
увид у Решење Скупштине општине број I 02-45/2020 од 21.08.2020. године о избору Балаж Серда за 
члана Општинског већа општине Бечеј и у Изборну листу Vajdasági Magyar Szövetség-Pasztor István – 
Савез војвођанских Мађара – Иштван  Пастор те је доделила мандат првом следећем кандидату на 
изборној листи коме није био додељен мандат и то Др. Ренати Калапош, рођеној 1989, лекару из 
Бачког Петровог Села. 

На основу члана 45. Закона о локалним изборима, Изборна комисија општине Бечеј издаје 
Уверење  одборнику да је изабран, а које уверење је саставни део овог решења. 

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у изреци овог решења. 
 
 
Број: I 013-6/2020-173 
У Бечеју, 15.09.2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

                                                            Председник комисије 
                                                                                       Марко Божовић с.р 

 
--- o --- 

 
A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 

34/2010., 54/2011., 12/2020., 16/2020. és 68/2020. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 
48. szakaszának 2. bekezdése alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én 10:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁS IGAZOLÁSÁRÓL 
 

I. 
 
 Óbecse Község Községi Tanácsának tagjává való megválasztása miatt Szerda Balázsnak megszűnt 
képviselői megbízatása, ezért a megbízatást a Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István választási lista 
soron következő képviselőjelöltjének ítéljük oda, mégpedig: 
 

dr. Kalapos Renátának, született 1989-ben, péterrévei orvos, Ady Endre utca 3. szám alatti lakos. 
 

II. 
 
 Jelen Határozat szerves részét képezi az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való 
megválasztásról szóló igazolás. 
 

III. 
 
 Jelen Határozatot és a II. pontban foglalt Igazolást halasztgatás nélkül el kell juttatni Óbecse 
Község Képviselő-testületéhez az új képviselő megbízatásának igazolása céljából. 
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IV. 
 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 
 Szerda Balázst 2020. 08. 21-én megválasztották Óbecse Község Községi Tanácsának tagjává. 
 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja szerint a 
képviselői megbízatás megszűnik a letelte előtt, ha olyan munkát vagy tisztséget vállal, amely a törvénnyel 
összhangban nem egyeztethető össze a képviselői tisztséggel.     
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakaszának 8. bekezdése szerint a községi tanács 
tagjának megválasztásával megszűnik a községi képviselő-testületben betöltött képviselői megbízatása. 
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy ha a 
koalíciós listáról megválasztott képviselőnek a megbízatási ideje előtt megszűnik a megbízatása, 
összhangban ugyanezen törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjával a megbízatást ugyanazon lista 
– ugyanazon politikai párt soron következő képviselőjelöltjének ítélik oda. 
 
 Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én megtartott ülésén megtekintette a Községi 
Képviselő-testület 2020. 08. 21-i I 02-45/2020. számú Határozatát Szerda Balázsnak Óbecse Község 
Községi Tanácsának tagjává való megválasztásáról, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor 
István választási listát, s azután a megbízatást a választási lista soron következő jelöltjének, dr. Kalapos 
Renáta, született 1989-ben, péterrévei orvosnak ítélte oda. 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakasza alapján Óbecse Község Választási 
Bizottsága kiadja a képviselő számára a megválasztásáról szóló Igazolást, ami jelen Határozat szerves 
részét képezi. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
Ikt. szám: I 013-6/2020-173 
 
Óbecsén, 2020. 09. 15-én 
 
 
      ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
       A Bizottság elnöke 
 

       Marko Božović sk. 
 

--- o --- 
 
На основу члана 46. став 1. тачка 1  и члана 48. став 2. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020,16/2020 и 68/2020) Изборна 
комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године са почетком у 10:00 часова, 
донела следеће 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 
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I 
По поднетој писменој оставци одборника др Косане Нешић, оверене од стране Јавног 

бележника у Бечеју број: УОП –III: 2163-2020 од 20.08.2020. године додељује се мандат кандидату 
за одборника по редоследу са изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ-СВИ ЗА БЕЧЕЈ - др Косана 
Нешић (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт)  и то: 

 
Зорица Ђумић,  рођена 1970. године, дипломирани инжењер менаџмента 

из Бачког Градишта, Вука Караџића 68. 
 

II 
Саставни део овог решења чини Уверење о избору за одборника Скупштине општине Бечеј и 

оверена писмена оставка. 
 

III 
Ово решење и уверење из тачке II овог решења без одлагања доставити Скупштини општине 

Бечеј, ради потврђивања мандата новом одборнику. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење: 
Одборник  др Косана Нешић је дана 21.08.2020. године поднела писмену оставку на функцију 

одборника Скупштине општине Бечеј, оверену пред Јавним бележником из Бечеја број: УОП –III: 
2163-2020 од 20.08.2020. године. 

У складу са одредбама члана 46. став 1 . тачка 1. Закона о локалним изборима, одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем писмене оставке. 

 
  
Одредбом члана 48. став 2. Закона о локалним изборима предвиђено је да када одборнику 

који је изабран са коалиционе изборне листе  престане мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био 
додељен мандат – припраднику исте политичке странке.  

Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године извршила 
увид у оставку одборника др Косане Нешић  од 21.08.2020. године и у Изборну листу ЗА КРАЉЕВИНУ 
СРБИЈУ-СВИ ЗА БЕЧЕЈ - др Косана Нешић (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт), 
те је доделила мандат првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат- 
припаднику политичке странке Покрет обнове Краљевине Србије  и  то Зорици Ђумић, рођеној 1970, 
дипломираном инжењеру менаџмента из Бачког Градишта. 

 На основу члана 45. Закона о локалним изборима, Изборна комисија општине Бечеј издаје 
Уверење  одборнику да је изабран, а које уверење је саставни део овог решења. 

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у изреци овог решења. 
 
Број: I 013-6/2020-174 
У Бечеју, 15.09.2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

                                                            Председник комисије 
                                                                                      Марко Божовић с.р 
 

--- o --- 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010., 54/2011., 12/2020., 16/2020. és 68/2020. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 
48. szakaszának 2. bekezdése alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én 10:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁS IGAZOLÁSÁRÓL 
 

I. 
 
 Dr. Kosana Nešićnek írásbeli lemondása alapján, amelyet az óbecsei közjegyző UOP-III: 2163-2020. 
ikt. szám alatt 2020. 08. 20-án hitelesített, megszűnt képviselői megbízatása, ezért a megbízatást a SZERB 
KIRÁLYSÁGÉRT – MINDENKI ÓBECSÉÉRT - Dr. Kosana Nešić (Szerb Királyság Megújhódási Mozgalom, 
Monarchista Front) választási lista soron következő képviselőjelöltjének ítéljük oda, mégpedig: 
 

Zorica Đumićnak, született 1970-ben, bácsföldvári okleveles menedzsment mérnök, Vuk Karadžić utca 
68. szám alatti lakos. 

 
II. 

 
 Jelen Határozat szerves részét képezi az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való 
megválasztásról szóló igazolás. 
 

III. 
 
 Jelen Határozatot és a II. pontban foglalt Igazolást halasztgatás nélkül el kell juttatni Óbecse 
Község Képviselő-testületéhez az új képviselő megbízatásának igazolása céljából. 
 

IV. 
 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 
 2020. 08. 21-én Kosana Nešić képviselő kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testülete elnökéhez 
Óbecse Község Közjegyzőjénél 2020. 08. 20-án UOP-III: 2163-2020. iktatási szám alatt hitelesített írásbeli 
lemondását. 
 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja szerint a 
képviselői megbízatás megszűnik a letelte előtt az írásbeli lemondás beterjesztésével.     
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy ha a 
koalíciós listáról megválasztott képviselőnek a megbízatási ideje előtt megszűnik a megbízatása, 
összhangban ugyanezen törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjával a megbízatást ugyanazon lista 
– ugyanazon politikai párt soron következő képviselőjelöltjének ítélik oda. 
 
 Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én megtartott ülésén megtekintette dr. Kosana 
Nešić 2020. 08. 21-i lemondását a képviselői megbízatásról, valamint a SZERB KIRÁLYSÁGÉRT – MINDENKI 
ÓBECSÉÉRT - Dr. Kosana Nešić (Szerb Királyság Megújhódási Mozgalom, Monarchista Front) választási 
listát, s azután a megbízatást a választási lista soron következő jelöltjének, Zorica Đumić, született 1970-
ben, bácsföldvári okleveles menedzsment mérnöknek ítélte oda. 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakasza alapján Óbecse Község Választási Bizottsága 
kiadja a képviselő számára a megválasztásáról szóló Igazolást, ami jelen Határozat szerves részét képezi. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
Ikt. szám: I 013-6/2020-174 
 
Óbecsén, 2020. 09. 15-én 
 
 
      ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
       A Bizottság elnöke 
 

       Marko Božović sk. 
 

--- o --- 
 
На основу члана 46. став 1. тачка 1  и члана 48. став 2. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020,16/2020 и 68/2020) Изборна 
комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године са почетком у 10:00 часова, 
донела следеће 

 
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 

 
I 

По поднетој писменој оставци одборника Татјане Митић, оверене од стране Јавног бележника 
у Бечеју број: УОП –III: 2289-2020 од 26.08.2020. године додељује се мандат кандидату за 
одборника по редоследу са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., и то: 

 
Миомир Пеленгић,  рођен 1983. године, машински техничар, 

из Бечеја, Новосадска 88. 
 

II 
Саставни део овог решења чини Уверење о избору за одборника Скупштине општине Бечеј и 

оверена писмена оставка. 
 

III 
Ово решење и уверење из тачке II овог решења без одлагања доставити Скупштини општине 

Бечеј, ради потврђивања мандата новом одборнику. 
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење: 
Одборник  Татјана Митић је дана 26.08.2020. године поднела писмену оставку на функцију 

одборника Скупштине општине Бечеј, оверену пред Јавним бележником из Бечеја број: УОП –III: 
2289-2020 од 26.08.2020. године . 

У складу са одредбама члана 46. став 1 . тачка 1. Закона о локалним изборима, одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем писмене оставке. 



Страна 368.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

368. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

Одредбом члана 48. став 2. Закона о локалним изборима предвиђено је да када одборнику 
који је изабран са коалиционе изборне листе  престане мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био 
додељен мандат – припраднику исте политичке странке.  

Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 15.09.2020. године извршила 
увид у оставку одборника Татјане Митић од 26.08.2020. године и у Изборну листу АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ., те је доделила мандат првом следећем кандидату на изборној листи коме 
није био додељен мандат и  то Миомиру Пеленгићу, рођеном 1983. године, машинском техничару, из 
Бечеја. 

 На основу члана 45. Закона о локалним изборима, Изборна комисија општине Бечеј издаје 
Уверење  одборнику да је изабран, а које уверење је саставни део овог решења. 

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у изреци овог решења. 
 
 
Број: I 013-6/2020-174 
У Бечеју, 15.09.2020. године 
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

                                                            Председник комисије 
                                                                                       Марко Божовић с.р 

 
 

--- o --- 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010., 54/2011., 12/2020., 16/2020. és 68/2020. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és 
48. szakaszának 2. bekezdése alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én 10:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén meghozta a következő 

 
 

HATÁROZATOT A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁS IGAZOLÁSÁRÓL 
 

I. 
 
 Tatjana Mitićnek írásbeli lemondása alapján, amelyet az óbecsei közjegyző UOP-III: 2289-2020. ikt. 
szám alatt 2020. 08. 26-án hitelesített, megszűnt képviselői megbízatása, ezért a megbízatást az 
ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT választási lista soron következő képviselőjelöltjének ítéljük oda, 
mégpedig: 
 

Miomir Pelengićnek, született 1983-ban, óbecsei gépésztechnikus, Újvidéki utca 88. szám alatti lakos. 
 

II. 
 
 Jelen Határozat szerves részét képezi az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé való 
megválasztásról szóló igazolás. 
 

III. 
 
 Jelen Határozatot és a II. pontban foglalt Igazolást halasztgatás nélkül el kell juttatni Óbecse 
Község Képviselő-testületéhez az új képviselő megbízatásának igazolása céljából. 
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IV. 
 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 
 2020. 08. 21-én Tatjana Mitić képviselő kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testülete elnökéhez 
Óbecse Község Közjegyzőjénél 2020. 08. 26-án UOP-III: 2289-2020. iktatási szám alatt hitelesített írásbeli 
lemondását. 
 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja szerint a 
képviselői megbízatás megszűnik a letelte előtt az írásbeli lemondás beterjesztésével.     
 
  A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy ha a 
koalíciós listáról megválasztott képviselőnek a megbízatási ideje előtt megszűnik a megbízatása, 
összhangban ugyanezen törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjával a megbízatást ugyanazon lista 
– ugyanazon politikai párt soron következő képviselőjelöltjének ítélik oda. 
 
 Óbecse Község Választási Bizottsága a 2020. 09. 15-én megtartott ülésén megtekintette Tatjana 
Mitić 2020. 08. 26-i lemondását a képviselői megbízatásról, valamint az ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT választási listát, s azután a megbízatást a választási lista soron következő jelöltjének, 
Miomir Pelengić, született 1983-ban, óbecsei gépésztechnikusnak ítélte oda. 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakasza alapján Óbecse Község Választási 
Bizottsága kiadja a képviselő számára a megválasztásáról szóló Igazolást, ami jelen Határozat szerves 
részét képezi. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
Ikt. szám: I 013-6/2020-174 
 
Óbecsén, 2020. 09. 15-én 
 
 
      ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
       A Bizottság elnöke 
 
       Marko Božović sk. 
 

--- o --- 
 

На основу члана 3 и 10. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“ број 1/2020), Општинско веће општине Бечеј је на 1. седници, одржаној дана 
02.09.2020. године донело 

 
 

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОБЛАСТИ ЗА ЧИЈЕ СУ ПРАЋЕЊЕ ЗАДУЖЕНИ ИЗАБРАНИ 
ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
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I 
Изабраним члановима Општинског већа општине Бечеј одређује се области за чије  су 

праћење задужени и то: 
1. Далила Дујаковић, за област образовања и социјалне заштите, 
2. Дане Мандић, за област спорта, омладине, туризма и односа са јавношћу, 
3. др Анђелко Мишковић, за област пољопривреде и руралног развоја, 
4. Душан Милованов, за област рада месних заједница, 
5. Драган Ковачев, за област привреде и заштите животне средине, 
6. Емеше Ђере Дечов, за област регионалне сарадње, верских заједница и заштиту права 

националних мањина и  
7. Серда Балаж, за област културе и  цивилних организација 

 
                                                                   II 
Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

Образложење: 
Дана 21.08.2020. године је на 1. седнице Скупштине општине Бечеј, изабрани су чланови 

Општинског већа општине Бечеј на период од четири године, почев од дана доношења решења о 
њиховом избору.  

С обзиром да актом о избору нису утврђене области за које су изабрани чланови Општинског 
већа општине Бечеј задужени, у складу са чланом 10. Пословника о раду Општинског већа општине 
Бечеј,  веће својим решење, одређује области за чије праћење су задужени, полазећи од потреба 
општине и њихове стрчности и стеченог искуства. 

На 1. седници Општинског већа општине Бечеј, одржаној дана 02.09.2020. године одређене 
су области за сваког члана Општинског већа општине Бечеј и то: Далила Дујаковић, за образовање 
и социјалну заштиту, Дане Мандић, за  спорт, омладину, туризам и односе са јавношћу, др Анђелко 
Мишковић, за  пољопривреду и рурални развој, Душан Милованов, за  месне заједнице, Драган 
Ковачев, за  привреду и заштиту животне средине, Емеше Ђере Дечов, за  регионалну сарадњу, 
верске заједице  и заштиту права  националних мањина и Серда Балаж, за  културу и цивилне 
организације. 

 
На основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 
 
Република Србија                                                     
Аутономна  покрајина Војводина                                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Општина Бечеј                                                                            Председавајућа седницом      
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                          Светлана Вулетић,  
Број: III 031-90/2020                                                              заменица председника општине 
Дана: 02.09.2020. године 
Б Е Ч Е Ј 

 
--- o --- 

 
Óbecse Község Községi Tanácsa Munkaügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 1/2020. 

szám) 3. és 10. szakasza alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 09. 02-án megtartott 1. ülésén 
meghozta a következő 

 
 

HATÁROZATOT ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA MEGVÁLASZTOTT TAGJAI 
SZÁMÁRA KIJELÖLT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL 
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I. 
Óbecse Község Községi Tanácsa megválasztott tagjai számára meghatározzuk azokat a területeket, 

amelyeknek a figyelemmel kísérésével megbízzuk őket: 
1. Dalila Dujaković, az oktatás és szociális védelem területe, 
2. Dane Mandić, a sport, az ifjúság, az idegenforgalom és a nyilvánossággal való kapcsolattartás 
területe, 
3. dr. Anđelko Mišković, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területe, 
4. Dušan Milovanov, a helyi közösségek munkájának területe, 
5. Dragan Kovačev, a gazdaság és a környezetvédelem területe, 
6. Györe Decsov Emese, a regionális együttműködés, a vallási közösségek és a nemzeti kisebbségek 
jogainak területe, 
7. Szerda Balázs, a művelődés és a civil szervezetek területe. 

 
                                                                   II. 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás: 
Óbecse Község Képviselő-testülete a 2020. 08. 21-én megtartott első ülésén a megválasztásuktól 

szóló határozat meghozatalának napjától kezdve négy évig tartó megbízatási időre megválasztotta Óbecse 
Község Községi Tanácsának tagjait. 

Tekintettel arra, hogy a megválasztásukról szóló okirattal nem határozták meg azokat a területeket, 
amelyekkel Óbecse Község Községi Tanácsának tagjai meg vannak bízva, a Tanács határozatával 
meghatározza azokat a község szükségletei, a tagok szakképzettsége és tapasztalata alapján. 

Óbecse Közsgé Községi Tanácsa a 2020. 09- 02-án megtartott 1. ülésén meghatározta Óbecse 
Község Községi Tanácsa tagjainak területeit: Dalila Dujaković, az oktatás és szociális védelem területe, 
Dane Mandić, a sport, az ifjúság, az idegenforgalom és a nyilvánossággal való kapcsolattartás területe, dr. 
Anđelko Mišković, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területe, Dušan Milovanov, a helyi közösségek 
munkájának területe, Dragan Kovačev, a gazdaság és a környezetvédelem területe, Györe Decsov Emese, a 
regionális együttműködés, a vallási közösségek és a nemzeti kisebbségek jogainak területe és Szerda 
Balázs, a művelődés és a civil szervezetek területe. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 

 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                  KÖZSÉGI TANÁCS  
Óbecse község                                                                                        az ülés elnöklője                                                                     
KÖZSÉGI TANÁCS                                                                                   Svetlana Vuletić sk.                                                                                
Ikt. szám: III 031-90/2020 
Kelt: 2020. 09. 02. 
Ó B E C S E 

 
--- o --- 

 
           На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014–др. Закон, 101/2016 и 47/2018), члана 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у 
Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 21/2016, 113/2017, 
95/2018, 113/2017-др.закон, 95/2018-др. закон и 86/2019) и члана 50. Статута општине Бечеј 
(''Службени лист општине Бечеј'', бр. 5/2019), Председник општине Бечеј, је дана 22.08.2020. године 
донео  
 



Страна 372.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

372. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

РЕШЕЊЕ 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
I 
 

 Ловрић Маријана из Бечеја, дипломирани правник, улица Главна 8, поставља се за 
помоћника Председника општине Бечеј, у области нормативно-правни послови, почев од 
22.08.2020. године. 

         Именована је распоређена у кaбинeт прeдсeдникa oпштинe Бечеј, најдуже на период 
док траје дужност председника општине.  

II 
 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Бечеј''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 58. Закона о локалној самоуправи, регулисано је да се Статутом општине може 

предвидети да се у Општинској управи постављају помоћници Председника општине за поједине 
области. Члан 58. став 2. Закона о локалној самоуправи регулише да Пoмoћникe прeдсeдникa 
oпштинe пoстaвљa и рaзрeшaвa прeдсeдник oпштинe. 

 
Чланом 50. Статута општине Бечеј, регулисано је Председник општине поставља и разрешава 

помоћнике председника Општине. Председник општине може да постави два помоћника који 
обављају послове из појединих области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена 
заштита, заштита животне средине, пољопривреда, и др.). Помоћници председника општине 
покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за 
развој општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу председника 
општине. Помоћници председника општине се постављају у кабинету председника општине, најдуже 
на период док траје дужност председника општине.  

 
  Чланом 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе је утврђено да се рaдни oднoс мoжe зaснoвaти и зa врeмe чиje трajaњe je 
унaпрeд oдрeђeнo (рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe) нa рaдним мeстимa у кaбинeту грaдoнaчeлникa, 
прeдсeдникa oпштинe или прeдсeдникa грaдскe oпштинe, дoк трaje дужнoст тих изaбрaних лицa 
(пoмoћници грaдoнaчeлникa, oднoснo прeдсeдникa oпштинe кao и другa лицa кoja зaснивajу рaдни 
oднoс нa рaдним мeстимa у кaбинeту).  

 
Председник општине Бечеј је дана 22.08.2020. године донео Решење којим за помоћника 

Председника општине поставља Ловрић Маријану из Бечеја, дипломираног правника, у области 
нормативно-правни послови, сматрајући да ће постављени помоћник унапредити област 
нормативно-правни послови, пружањем стручне и саветодавне помоћи и у вршењу послова из своје 
надлежности поступати благовремено, стручно и савесно. 

 
Именовани помоћник у складу са Законом може покретати иницијативе, предлагати пројекте 

и сачињавати мишљења у вези питањa која су од значаја за развој области за коју је постављена, 
као и друге послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних места у 
органима и службама општине Бечеј и по инструкцији председника општине. 

 
На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву. 
 

  
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
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Општина Бечеј 
Председник општине                                                                             Драган Тошић  с.р                   
Број: II 02-49/2020 
Датум: 22.08.2020. године 
Б Е Ч Е Ј 

 
--- o --- 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. 

– más. törvény, 101/2016. és 47/2018. számok) 58. szakaszának 2. bekezdése, Az autonóm tartományok 
és helyi önkormányzatok foglalkoztatottjairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
21/2016., 113/2017., 95/2018., 113/2017. – más. törvény, 95/2018. – más. törvény és 86/2019. számok) 
70. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 5/2019. szám) 50. szakasza alapján Óbecse Község Községi elnöke 2020. 08. 22-én meghozta a 
következő 
 

HATÁROZATOT 
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE TANÁCSOSÁNAK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Lovrić Marijana óbecsei okleveles jogászt, Fő utca 8., kinevezem Óbecse Község Községi 
elnöke normatív-jogi ügyekkel megbízott tanácsosává, 2020. 08. 22-étől kezdődően. 

A nevezett személyt Óbecse Község Községi elnökének kabintetjébe legfeljebb arra az időszakra 
osztom be, ameddig a Községi elnök megbízatása tart. 

 
II. 

 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakasza szabályozza, hogy az Alapszabállyal 
előirányozhatják a Községi Közigazgatási Hivatalban a Községi elnök tanácsosainak tisztségbe helyezését 
bizonyos szakterületekre. A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakaszának 2. bekezdése szabályozza, 
hogy a községi elnök tanácsosait a községi elnök helyezi tisztségben és menti fel. 

 
Óbecse Község Alapszabályának 50. szakasza szabályozza, hogy a községi elnök tanácsosait a 

községi elnök helyezi tisztségben és menti fel. A Községi elnök meghatározott területekre (gazdasági 
fejlődés, településrendezés, elsődleges egészségügyi védelem, környezetvédelem, mezőgazdaság stb.) 
tanácsosokat helyezhet tisztségbe. A Községi elnök tanácsosai indítványokat terjesztenek be, 
projektumokat javasolnak és véleményt adnak azokról az ügyekről, amelyek a szakterületükhöz fűződően a 
község fejlődésével kapcsolatosan fontosak, valamint más feladatokat is végeznek a Községi elnök 
megbízása alapján. A községi elnök tanácsosait a községi elnök kabinetjében helyezik tisztségbe, legfeljebb 
arra az időszakra osztom be, ameddig a Községi elnök megbízatása tart. 

 
Az autonóm tartományok és helyi önkormányzatok foglalkoztatottjairól szóló törvény 70. szakasza 1. 

bekezdésének 5. pontja szabályozza, hogy munkaviszony létesíthető előre meghatározott időre 
(meghatározott időre szóló munkaviszony) a polgármester, a községi elnök vagy a városelnök 
kabinetjében, amíg ezeknek a személyeknek a megbízatása tart (a polgármester, községi elnök vagy 
városelnök tanácsadója és más személyek, akik a kabinettben létesítenek munkaviszonyt). 
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Óbecse Község Községi elnöke 2020. 08. 22-én meghozta a Határozatot Lovrić Marijana óbecsei 
okleveles jogásznak Óbecse Község Községi elnöke normatív-jogi ügyekkel megbízott tanácsosává való 
kinevezéséről, tekintettel arra, hogy a tanácsos fellendíti a normatív-jogi ügyeket, szakmai és tanácsadói 
munkájával segíti a hatáskörébe tartozó feladatok időben történő, szakszerű és lelkiismeretes elvégzését. 

 
A nevezett tanácsos a Törvénnyel összhangban indítványokat terjeszthet be, projektumokat 

javasolhat és véleményt adhat azokról az ügyekről, amelyek a szakterüléhöz fűződnek, valamint végezhet 
más feladatokat is Óbecse község szerveinek és szolgálatainak megszervezéséről és munkahelyeinek 
besorolásáról szóló szabályzattal összhangban és a Községi elnök megbízása alapján. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztam meg. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                       ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE       
Óbecse község                                                                                                    Dragan Tošić s.k 
Községi elnök 
Ikt. szám: II 02-49/2020 
Kelt: 2020. 08. 22. 
Ó B E C S E 
 

--- o --- 
 

На основу члана 58. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014–др. Закон, 101/2016 и 47/2018), члана 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у 
Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 21/2016, 113/2017, 
95/2018, 113/2017-др.закон, 95/2018-др. закон и 86/2019) и члана 50. Статута општине Бечеј 
(''Службени лист општине Бечеј'', бр. 5/2019), Председник општине Бечеј, је дана 01.09.2020. године 
донео  
 

РЕШЕЊЕ 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
I 
 

 Анета Секрењ из Бечеја, струковни инжењер менаџмента , улица Стевана Книћанина 
79, поставља се за помоћника Председника општине Бечеј, за област пројектно планирање и 
међународни пројекти, почев од 01.09.2020. године. 

  Именована је распоређена у кaбинeт прeдсeдникa oпштинe Бечеј, најдуже на период док 
траје дужност председника општине.  

II 
 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Бечеј''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 58. Закона о локалној самоуправи, регулисано је да се Статутом општине може 

предвидети да се у Општинској управи постављају помоћници Председника општине за поједине 
области. Члан 58. став 2. Закона о локалној самоуправи регулише да Пoмoћникe прeдсeдникa 
oпштинe пoстaвљa и рaзрeшaвa прeдсeдник oпштинe. 

 
Чланом 50. Статута општине Бечеј, регулисано је Председник општине поставља и разрешава 

помоћнике председника Општине. Председник општине може да постави два помоћника који 
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обављају послове из појединих области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена 
заштита, заштита животне средине, пољопривреда, и др.). Помоћници председника општине 
покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за 
развој општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу председника 
општине. Помоћници председника општине се постављају у кабинету председника општине, најдуже 
на период док траје дужност председника општине.  

 
  Чланом 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе је утврђено да се рaдни oднoс мoжe зaснoвaти и зa врeмe чиje трajaњe je 
унaпрeд oдрeђeнo (рaдни oднoс нa oдрeђeнo врeмe) нa рaдним мeстимa у кaбинeту грaдoнaчeлникa, 
прeдсeдникa oпштинe или прeдсeдникa грaдскe oпштинe, дoк трaje дужнoст тих изaбрaних лицa 
(пoмoћници грaдoнaчeлникa, oднoснo прeдсeдникa oпштинe кao и другa лицa кoja зaснивajу рaдни 
oднoс нa рaдним мeстимa у кaбинeту).  

 
Председник општине Бечеј је дана 01.09.2020. године донео Решење којим за помоћника 

Председника општине поставља Анету Секрењ из Бечеја, струковног инжењера менаџмента, у 
области пројектно планирање и међународни пројекти, сматрајући да ће постављени помоћник 
унапредити област пројектно планирање и међународни пројекти, пружањем стручне и саветодавне 
помоћи и у вршењу послова из своје надлежности поступати благовремено, стручно и савесно. 

 
Именовани помоћник у складу са Законом може покретати иницијативе, предлагати пројекте 

и давати мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине у областима за које су 
постављени и вршити и друге послове по налогу Председника општине. 

 
Налаже се Општинској управи Бечеј да изради Предлог измене Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у органима и службама општине Бечеј, који ће упутити на усвајање на 
Општинско веће општине Бечеј, где ће ускладити чланове Правилника у погледу Помоћника 
председника општине са овим Решењем о постављењу. 

 
На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву. 
 

  
   
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
Општина Бечеј 
Председник општине                                                                         Драган Тошић с.р 
Број: II 02-50/2020 
Датум: 01.09.2020. године 
 Б Е Ч Е Ј 

 
--- o --- 

   
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más. 
törvény, 101/2016. és 47/2018. számok) 58. szakaszának 2. bekezdése, Az autonóm tartományok és helyi 
önkormányzatok foglalkoztatottjairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 21/2016., 
113/2017., 95/2018., 113/2017. – más. törvény, 95/2018. – más. törvény és 86/2019. számok) 70. 
szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 5/2019. szám) 50. szakasza alapján Óbecse Község Községi elnöke 2020. 09. 01-jén meghozta a 
következő 
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HATÁROZATOT 
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE TANÁCSOSÁNAK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL 

 
I. 
 

 Szekrény Anetta menedzsment szakmérnököt, Stevan Knićanin utca 79., kinevezem Óbecse 
Község Községi elnöke projektumtervezéssel és nemzetközi projektumokkal megbízott tanácsosává, 
2020. 09. 01-jétől kezdődően. 

A nevezett személyt Óbecse Község Községi elnökének kabintetjébe legfeljebb arra az időszakra 
osztom be, ameddig a Községi elnök megbízatása tart. 

 
II. 

 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakasza szabályozza, hogy az Alapszabállyal 
előirányozhatják a Községi Közigazgatási Hivatalban a Községi elnök tanácsosainak tisztségbe helyezését 
bizonyos szakterületekre. A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakaszának 2. bekezdése szabályozza, 
hogy a községi elnök tanácsosait a községi elnök helyezi tisztségben és menti fel. 

 
Óbecse Község Alapszabályának 50. szakasza szabályozza, hogy a községi elnök tanácsosait a 

községi elnök helyezi tisztségben és menti fel. A Községi elnök meghatározott területekre (gazdasági 
fejlődés, településrendezés, elsődleges egészségügyi védelem, környezetvédelem, mezőgazdaság stb.) 
tanácsosokat helyezhet tisztségbe. A Községi elnök tanácsosai indítványokat terjesztenek be, 
projektumokat javasolnak és véleményt adnak azokról az ügyekről, amelyek a szakterületükhöz fűződően a 
község fejlődésével kapcsolatosan fontosak, valamint más feladatokat is végeznek a Községi elnök 
megbízása alapján. A községi elnök tanácsosait a községi elnök kabinetjében helyezik tisztségbe, legfeljebb 
arra az időszakra osztom be, ameddig a Községi elnök megbízatása tart. 

 
Az autonóm tartományok és helyi önkormányzatok foglalkoztatottjairól szóló törvény 70. szakasza 1. 

bekezdésének 5. pontja szabályozza, hogy munkaviszony létesíthető előre meghatározott időre 
(meghatározott időre szóló munkaviszony) a polgármester, a községi elnök vagy a városelnök 
kabinetjében, amíg ezeknek a személyeknek a megbízatása tart (a polgármester, községi elnök vagy 
városelnök tanácsadója és más személyek, akik a kabinettben létesítenek munkaviszonyt). 

 
Óbecse Község Községi elnöke 2020. 09. 01-jén meghozta a Határozatot Szekrény Anetta 

menedzsment szakmérnök Óbecse Község Községi elnöke projektumtervezéssel és nemzetközi 
projektumokkal megbízott tanácsosává való kinevezéséről, tekintettel arra, hogy a tanácsos fellendíti a 
normatív-jogi ügyeket, szakmai és tanácsadói munkájával segíti a hatáskörébe tartozó feladatok időben 
történő, szakszerű és lelkiismeretes elvégzését. 

 
A nevezett tanácsos a Törvénnyel összhangban indítványokat terjeszthet be, projektumokat 

javasolhat és véleményt adhat azokról az ügyekről, amelyek a szakterüléhöz fűződnek, valamint végezhet 
más feladatokat is Óbecse község szerveinek és szolgálatainak megszervezéséről és munkahelyeinek 
besorolásáról szóló szabályzattal összhangban és a Községi elnök megbízása alapján. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztam meg. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                              ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE 
Óbecse község 
 Községi elnök                                                                                  Dragan Tošić  s.k  
 Ikt. szám: II 02-50/2020 
 Kelt: 2020. 09. 01. 
 Ó B E C S E 

 
--- o --- 

 
На основу члана 53. став 1. тачка 16. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ 

број 5/2019 ) и члана 3. став 2. и члана 41. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине 
Бечеј ( „Службени лист општине Бечеј“, број 1/2020), Општинско веће општине Бечеј је на 1. 
седници, одржаној дана 02.09.2020. године, донело 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 о давању сагласности на Правилник о Првим изменама  
 Правилника о организацији и систематизацији послова 

 Туристичке организације општине Бечеј 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о Првим изменама Правилника о организацији и 
систематизацији послова Туристичке организације општине Бечеј којег је донео директор установе 
дана 09.06.2020. године, а који је усвојио управни одбор установе на 6. електронској седници 3. 
сазива, одржаној дана 09.06.2020. године.  
 

II  
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 Директор установе је дана 09.06.2020. године донео Правилник о  Првим изменама  
Правилника о организацији и систематизацији послова Туристичке организације општине Бечеј. 
 Управни одбор Туристичке организације општине Бечеј је на 6. електронској седници  3. 
сазива, одржаној дана 09.06.2020. године, усвојио Прве измене Правилника о организацији и 
систематизацији послова Туристичке организације општине Бечеј.  
  На основу члана 53. став 1. тачка 16. Статута општине Бечеј регулисано је да Општинско 
веће општине Бечеј врши и друге послове, у складу са законом, овим статутом и другим актима.  
         Општинско веће општине Бечеј је на 1. седници, одржаној дана 02.09.2020. године размотрило 
Прве измене Правилника о организацији и систематизацији послова Туристичке организације 
општине Бечеј и одлучило као у изреци овог решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                             ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                                                          
ОПШТИНА БЕЧЕЈ                                                                      Председавајућа седницом                                                                                                                                                                   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                              заменица председника општине 
Број: III 022 – 77/2020                                                                    Светлана Вулетић        
Дана: 02.09.2020. године 
Б Е Ч Е Ј     

   --- o --- 
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Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 53. szakasza 1. 
bekezdésének 16. pontja, valamint Óbecse Község Községi Tanácsának munkaügyrendje (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 1/2020. szám) 3. szakaszának 2. bekezdése és 41. szakaszának 1. bekezdése alapján 
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 09. 02-án megtartott 1. ülésén meghozta a következő 
 

 H A T Á R O Z A T O T 
 Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete munkájának megszervezéséről és munkahelyeinek 

besorolásáról szóló szabályzat első módosításainak jóváhagyásáról 
 

I. 
 

 JÓVÁHAGYJUK Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete munkájának megszervezéséről és 
munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat első módosításait, amelyet az intézmény igazgatója 2020. 
06. 09-én hozott meg, s amit az Igazgatóbizottság a 2020. 06. 09-én megtartott 3. összetétel 6. 
elektronikus ülésén fogadott el. 

 
II. 

 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s  
 
 Az intézmény igazgatója 2020. 06. 09-én meghozta Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete 
munkájának megszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat első módosításait. 
 Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezetének Igazgatóbizottsága a 2020. 06. 09-én megtartott 3. 
összetétel 6. elektronikus ülésén elfogadta Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete munkájának 
megszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat első módosításait. 
  Óbecse Község Alapszabálya 53. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja szabályozza, hogy Óbecse 
Község Községi Tanácsa végez más feladatokat is, összhangban a törvénnyel, jelen Alapszabállyal és más 
okiratokkal. 
         Óbecse Község Községi Tanácsa a 2020. 09. 02-án megtartott 1. ülésén megvitatta Óbecse Község 
Idegenforgalmi Szervezete munkájának megszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló 
szabályzat első módosításait, s a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY                                                   KÖZSÉGI TANÁCS 
ÓBECSE KÖZSÉG 
KÖZSÉGI TANÁCS                                                                              Az ülés elnöklője                                   
Ikt. szám: III 022 – 77/2020                                                          Községi elnökhelyettes 
Kelt: 2020. 09. 02.                                                                            Svetlana Vuletić sk. 
Ó B E C S E     

  --- o --- 

Нa oснoву члана 20. став 2. и 3. Зaкoнa o jaвнoj свojини ("Службeни глaсник Рeпубликe 
Србиje" брoj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланова 10 и 12 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник Републике 
Србије” број 16/2018), чланова 6 и 20 Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017) и члана 9 Одлуке о утврђивању цена закупа 
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површина јавне намене за постављање монтажних објеката привременог карактера и цена закупа 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј на територији општине Бечеј („Сл. лист општине 
Бечеј“ бр. 8/2017), Председник општине Бечеј је, на основу мишљења Општинског већа општине 
Бечеј са 1. седнице одржане дана 02.09. 2020.године, истог дана донео 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП  

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
I    Покреће се поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј ван 
поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном 
погодбом, а који се налази у Бечеју и то:  
у улици Уроша Предића бр. 2 - ред. бр. 1, у приземљу, површине 46,54 м2. 
II   Поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј се спроводи по 
захтеву заинтересованог лица STAMBENA ZADRUGA ELMO – STAN BEČEJ Бечеј ул. Уроша Предића бр. 
3 – досадашњег закупца предметног пословног простора, по уговору о закупу закљученом на 
одређено време, чији уговорени рок је истекао дана 30.06.2020.године, који уредно измирује 
обавезу плаћања закупнине, а ради продужења закупа истог пословног простора. 
III   Почетна месечна закупнина пословног простора у II зони Бечеја, без урачунатог пореза на 
додату вредност, је: 250,00динара/м2.  
IV  Поступак давању у закуп пословног простора ће се спровести ван поступка јавног надметања 
односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном погодбом, на начин и под 
условима прописаним Одлуком о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј 
(„Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017).   
V  Поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј   непосредном 
погодбом, спроводи Комисија, коју је образовао Председник општине Бечеј. 
Одељење за имовинско правне послове обавља све стручне и административне послове у поступку 
давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј.  
VI    Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању и на период до 5 година. 
VII Пoступaк давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј   непосредном 
погодбом ће бити успешно спрoвeден, ако заинтересовано лице прихвати најмање пoчeтну висину 
зaкупнинe. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Одељење за имовинско правне послове је, на основу члана 6 Одлуке о давању у закуп пословног 
простора у јавној својини општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017), поднелo Иницијативу 
за покретање поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј ван 
поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном 
погодбом, а који се налази у Бечеју у улици Уроша Предића бр. 2 - ред. бр. 1, у приземљу, површине 
46,54 м2, са предложеном почетном месечном закупнином пословног простора у II зони Бечеја, без 
урачунатог пореза на додату вредност: 250,00динара/м2.  
Спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј 
непосредном погодбом је предложено на основу поднетог захтева заинтересованог лица STAMBENA 
ZADRUGA ELMO – STAN BEČEJ Бечеј ул. Уроша Предића бр. 3 – досадашњег закупца предметног 
пословног простора, по уговору о закупу закљученом на одређено време, чији уговорени рок је 
истекао дана 30.06.2020.године, који уредно измирује обавезу плаћања закупнине, а ради 
продужења закупа истог пословног простора, а све применом члана 19 став 1 алинеја 5 Одлуке о 
давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 
8/2017) који предвиђа овакву могућност. 
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка давања у закуп пословног 
простора у јавној својини општине Бечеј. 
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Општинско веће општине Бечеј је на својој 1. седници одржаној дана 02.09.2020. године, 
прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, дало позитивно мишљење о 
покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеj непосредном 
погодбом, а на основу кога би Председник општине донео Решење о покретању поступка давања у 
закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј. 
Према одредбама чланова 6  и 20 Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017) решење о покретању поступка давања у закуп 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј непосредном погодбом доноси Председник 
општине Бечеј на захтев заинтересованог лица и по претходно прибављеном мишљењу Општинског 
већа општине Бечеј. 
Председник општине Бечеј је размотрио предлог решења и на основу прибављеног мишљења 
Општинског већа и свега горе изнетог, а имајући у виду да су испуњени сви законски услови, донео 
решење као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                          Председник општине Бечеј 
Председник општине Бечеј                                                                Драган Тошић с.р 
Број: II 30-138/20 
Дана:  02.09.2020. године                            
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
 

A köztulajdonról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/2011., 88/2013., 105/2014., 
104/2016.,108/2016., 113/2017. és 95/2018. számok) 20. szakasza 2. és 3. bekezdése, Az ingatlan 
megszerzésének és eltulajdonításának feltételeiről közvetlen megállapodással és a köztulajdonban lévő 
dolgok bérbeadása, illetve más vagyonjogok használatának átruházásáról és megszerzéséről szóló rendelet, 
mint amilyen az eljárás a nyilvános árverésről és az írásos ajánlatok begyűjtéséről (SZK Hivatalos Közlönye 
16/2018. szám) 10. és 12. szakasza, Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek 
bérbeadásáról (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. és 20. szakasza és Határozat az 
idényjellegű montázsobjektumok felszerelésére szolgáló közrendeltetésű területek bérleti díjáról és a 
köztulajdonban lévő üzletFhelyiségek bérbeadásáról (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 9. 
szakasza alapján Óbecse község elnöke, Óbecse Község Községi Tanácsának 2020. 09. 02-án megtartott 1. 
telefonos üléséről származó véleménye alapján, ugyanazon a napon meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ ÜZLETHELYISÉGEK 

 BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL 
KÖZVETLEN MEGÁLLAPODÁSSAL 

 
I. Eljárást indítanak Óbecse község üzlethelyiségeinek bérbeadásáról nyilvános árverésen kívül, illetve a 
nyilvános hirdetésre érkező írásos ajánlatok begyűjtése nélkül-közvetlen megállapodással, mely Óbecsén 
található, éspedig: 
az Uroš Predić utca 2. szám alatt – 1. sorszám, a földszinten, területe 46,54 m2. 
II .Óbecse község köztulajdonát képező üzlethelyiség bérbeadási eljárását az érdeklődő személy, 
STAMBENA ZADRUGA ELMO – STAN BEČEJ, Uroš Predić utca 3., Óbecse, – a tárgyi üzlethelyiség eddigi 
bérlője kérelme alapján hajtják végre, a meghatározott időre megkötött bérleti szerződés alapján, amely 
szerződési határideje 2020. 06. 30-án lejárt, aki rendszeresen törlesztette a bérleti díj kifizetésére 
vonatkozó kötelezettségét, ugyanezen üzlethelyiség bérletének meghosszabbítása céljából. 
III. Az üzlethelyiség, amely Óbecse község II. zónájában található, kezdő havi bérleti díja hozzáadott adó 
nélkül: 250,00 dinár/m2. 
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IV. Az üzlethelyiség bérbeadási eljárását nyilvános árverés, illetve a nyilvános hirdetésre érkező ajánlatok 
begyűjtése nélkül hajtják végre - közvetlen megállapodással, Óbecse község köztulajdonában lévő 
üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) módja és 
előírt feltétele szerint.  
V. Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárását közvetlen megállapodással az a 
Bizottság hajtja végre, melyet Óbecse község elnöke alakított. 
A Vagyonjogi Osztály elvégez minden szakmai és adminisztratív munkát Óbecse község köztulajdonába 
tartozó üzlethelyiség bérbeadási eljárása során. 
VI. Az üzlethelyiséget a megtekintett állapotban adják bérbe 5 éves időszakra. 
VII. Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárását közvetlen megállapodással 
sikeresnek tekintik, ha az érdekelt személy elfogadja a bérleti díj legkevesebb kezdőárát. 
VIII. Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
A Vagyonjogi Osztály Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. szakasza alapján kezdeményezést indított Óbecse község 
köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásáról a nyilvános árverésen kívül, illetve a nyilvános 
hirdetésre érkező írásos ajánlatok begyűjtése nélkül-közvetlen megállapodással, mely Óbecsén található az 
Uroš Predić utca 2. szám alatt – 1. sorszám, a földszinten, területe 46,54 m2, a javasolt havi bérlet 
magasságával Óbecse község II. zónájában, hozzáadott adó nélkül 250,00 dinár/m2, megállapítva az 
idényjellegű montázsobjektumok felszerelésére szolgáló közrendeltetésű területek bérleti díjáról és a 
köztulajdonban lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. 
szám) 9. szakaszával. 
Óbecse község köztulajdonát képező üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtása az érdeklődő 
személy, STAMBENA ZADRUGA ELMO – STAN BEČEJ, Uroš Predić utca 3., Óbecse – a tárgyi üzlethelyiség 
eddigi bérlője kérelme alapján javasolt, a meghatározott időre megkötött bérleti szerződés alapján, amely 
szerződési határideje 2020. 06. 30-án lejárt, aki rendszeresen törlesztette a bérleti díj kifizetésére 
vonatkozó kötelezettségét, ugyanezen üzlethelyiség bérletének meghosszabbítása céljából, mindezt Óbecse 
község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 
8/2017. szám) 19. szakasz 1. bekezdés 5. albekezdését alkalmazva, amely előlátja ezt a lehetőséget. 
A benyújtott kezdeményezéshez csatolt a határozattervezet Óbecse község köztulajdonában lévő 
üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtásáról. 
Óbecse község Községi Tanácsa a 2020. 09. 02-án megtartott 1. ülésén elfogadva a Vagyonjogi Osztály 
indítványát, pozitív véleményt adott Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási 
eljárásának megindításáról közvetlen megegyezés útján, mely alapján Óbecse község elnöke meghozta a 
Határozatot Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásának megindításáról. 
Az Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. és 20. szakasza rendeletei alapján a határozatot Óbecse község 
köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtásáról közvetlen megállapodással 
Óbecse község elnöke hozza meg az érdekelt személy kérelmére és Óbecse Község Községi Tanácsának 
előzetes véleménye alapján. 
Óbecse község elnöke megvitatta a határozatjavaslatot és Óbecse község Községi Tanácsának előzetes 
véleménye, valamint a fent említettek alapján, szem előtt tartva, hogy minden törvényes feltételnek eleget 
tesz, meghozta a határozatot, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Óbecse Község Községi elnöke 
Óbecse község        Dragan Tošić sk. 
KÖZSÉGI ELNÖK                                                    
Ikt.szám: II 30-138/2020 
Kelt: 2020. 09. 02. 
ÓBECSE 
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Нa oснoву члана 20. став 2. и 3. Зaкoнa o jaвнoj свojини ("Службeни глaсник Рeпубликe 
Србиje" брoj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланова 10 и 12 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник Републике 
Србије” број 16/2018), чланова 6 и 20 Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017) и члана 9 Одлуке о утврђивању цена закупа 
површина јавне намене за постављање монтажних објеката привременог карактера и цена закупа 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј на територији општине Бечеј („Сл. лист општине 
Бечеј“ бр. 8/2017), Председник општине Бечеј је, на основу мишљења Општинског већа општине 
Бечеј са 1. седнице одржане дана 02.09. 2020.године,  истог дана донео 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП  

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
I    Покреће се поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј ван 
поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном 
погодбом, а који се налази у Бачком Петровом Селу и то:  
на Тргу ослобођења бр. 1, у приземљу, површине 34,65 м2. 
II   Поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј се спроводи по 
захтеву заинтересованог лица Dejan Jakšić PR Ugostiteljska radnja CAFÉ CLUB NIRVANA Bačko Petrovo 
Selo Трг ослобођења 1 – досадашњег закупца предметног пословног простора, по уговору о закупу 
закљученом на одређено време, чији уговорени рок истиче дана 14.08.2020.године, који уредно 
измирује обавезу плаћања закупнине, а ради продужења закупа истог пословног простора. 
III   Почетна месечна закупнина пословног простора према досадашњим уговореним условима, без 
урачунатог пореза на додату вредност, је: 188,00 динара/м2. 
IV  Поступак давању у закуп пословног простора ће се спровести ван поступка јавног надметања 
односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном погодбом, на начин и под 
условима прописаним Одлуком о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј 
(„Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017).   
V  Поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј   непосредном 
погодбом, спроводи Комисија, коју је образовао Председник општине Бечеј. 
Одељење за имовинско правне послове обавља све стручне и административне послове у поступку 
давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј.  
VI    Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању и на период до 5 година. 
VII Пoступaк давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј   непосредном 
погодбом ће бити успешно спрoвeден, ако заинтересовано лице прихвати најмање пoчeтну висину 
зaкупнинe. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одељење за имовинско правне послове је, на основу члана 6 Одлуке о давању у закуп пословног 
простора у јавној својини општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017), поднелo Иницијативу 
за покретање поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј ван 
поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном 
погодбом, а који се налази у Бачком Петровом Селу Трг ослобођења бр. 1, у приземљу, површине 
34,65 м2, са предложеном почетном месечном закупнином пословног простора према досадашњим 
уговореним условима, без урачунатог пореза на додату вредност: 188,00 динара/м2. 
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Спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј 
непосредном погодбом је предложено на основу поднетог захтева заинтересованог лица Dejan Jakšić 
PR Ugostiteljska radnja CAFÉ CLUB NIRVANA Bačko Petrovo Selo Трг ослобођења 1 – досадашњег 
закупца предметног пословног простора, по уговору о закупу закљученом на одређено време, чији 
уговорени рок истиче дана 14.08.2020.године, који уредно измирује обавезу плаћања закупнине, а 
ради продужења закупа истог пословног простора, а све применом члана 19 став 1 алинеја 5 Одлуке 
о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 
8/2017) који предвиђа овакву могућност. 
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка давања у закуп пословног 
простора у јавној својини општине Бечеј. 
Општинско веће општине Бечеј је на својој 1. седници одржаној дана 02.09.2020. године, 
прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, дало позитивно мишљење о 
покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеj непосредном 
погодбом, а на основу кога би Председник општине донео Решење о покретању поступка давања у 
закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј. 
Према одредбама чланова 6  и 20 Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017) решење о покретању поступка давања у закуп 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј непосредном погодбом доноси Председник 
општине Бечеј на захтев заинтересованог лица и по претходно прибављеном мишљењу Општинског 
већа општине Бечеј. 
Председник општине Бечеј је размотрио предлог решења и на основу прибављеног мишљења 
Општинског већа и свега горе изнетог, а имајући у виду да су испуњени сви законски услови, донео 
решење као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                               Председник општине Бечеј 
Председник општине Бечеј                                                                     Драган Тошић с.р 
Број: II 30-121/20 
Дана:  02.09.2020. године               
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
 

A köztulajdonról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/2011., 88/2013., 105/2014., 
104/2016.,108/2016., 113/2017. és 95/2018. számok) 20. szakasza 2. és 3. bekezdése, Az ingatlan 
megszerzésének és eltulajdonításának feltételeiről közvetlen megállapodással és a köztulajdonban lévő 
dolgok bérbeadása, illetve más vagyonjogok használatának átruházásáról és megszerzéséről szóló rendelet, 
mint amilyen az eljárás a nyilvános árverésről és az írásos ajánlatok begyűjtéséről (SZK Hivatalos Közlönye 
16/2018. szám) 10. és 12. szakasza, Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek 
bérbeadásáról (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. és 20. szakasza és Határozat az 
idényjellegű montázsobjektumok felszerelésére szolgáló közrendeltetésű területek bérleti díjáról és a 
köztulajdonban lévő üzletFhelyiségek bérbeadásáról (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 9. 
szakasza alapján Óbecse község elnöke, Óbecse Község Községi Tanácsának 2020. 09. 02-án megtartott 1. 
telefonos üléséről származó véleménye alapján, ugyanazon a napon meghozta a  
 

 
HATÁROZATOT 

ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ ÜZLETHELYISÉGEK 
 BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL 

KÖZVETLEN MEGÁLLAPODÁSSAL 
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I. Eljárást indítanak Óbecse község üzlethelyiségeinek bérbeadásáról nyilvános árverésen kívül, illetve a 
nyilvános hirdetésre érkező írásos ajánlatok begyűjtése nélkül-közvetlen megállapodással, mely Péterrévén 
található, éspedig: 
a Felszabadulás tér 1. szám alatt – a földszinten, területe 34,65 m2. 
II. Óbecse község köztulajdonát képező üzlethelyiség bérbeadási eljárását az érdeklődő személy, Dejan 
Jakšić PR Ugostiteljska Radnja CAFE CLUB NIRVANA, Péterréve, Felszabadulás tér 1., – a tárgyi 
üzlethelyiség eddigi bérlője kérelme alapján hajtják végre, a meghatározott időre megkötött bérleti 
szerződés alapján, amely szerződési határideje 2020. 08. 14-án lejárt, aki rendszeresen törlesztette a 
bérleti díj kifizetésére vonatkozó kötelezettségét, ugyanezen üzlethelyiség bérletének meghosszabbítása 
céljából. 
III. Az üzlethelyiség kezdő havi bérleti díja hozzáadott adó nélkül: 188,00 dinár/m2. 
IV. Az üzlethelyiség bérbeadási eljárását nyilvános árverés, illetve a nyilvános hirdetésre érkező ajánlatok 
begyűjtése nélkül hajtják végre - közvetlen megállapodással, Óbecse község köztulajdonában lévő 
üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) módja és 
előírt feltétele szerint.  
V. Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárását közvetlen megállapodással az a 
Bizottság hajtja végre, melyet Óbecse község elnöke alakított. 
A Vagyonjogi Osztály elvégez minden szakmai és adminisztratív munkát Óbecse község köztulajdonába 
tartozó üzlethelyiség bérbeadási eljárása során. 
VI. Az üzlethelyiséget a megtekintett állapotban adják bérbe 5 éves időszakra. 
VII. Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárását közvetlen megállapodással 
sikeresnek tekintik, ha az érdekelt személy elfogadja a bérleti díj legkevesebb kezdőárát. 
VIII. Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

 
Indoklás 

 
A Vagyonjogi Osztály Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. szakasza alapján kezdeményezést indított Óbecse község 
köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásáról a nyilvános árverésen kívül, illetve a nyilvános 
hirdetésre érkező írásos ajánlatok begyűjtése nélkül-közvetlen megállapodással, mely Péterrévén található 
a Felszabadulás tér 1. szám alatt – a földszinten, területe 34,65 m2, a javasolt havi bérlet magasságával 
hozzáadott adó nélkül 188,00 dinár/m2, megállapítva az idényjellegű montázsobjektumok felszerelésére 
szolgáló közrendeltetésű területek bérleti díjáról és a köztulajdonban lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról 
szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 9. szakaszával. 
Óbecse község köztulajdonát képező üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtása az érdeklődő 
személy, Dejan Jakšić PR Ugostiteljska Radnja CAFE CLUB NIRVANA, Péterréve, Felszabadulás tér 1. – a 
tárgyi üzlethelyiség eddigi bérlője kérelme alapján javasolt, a meghatározott időre megkötött bérleti 
szerződés alapján, amely szerződési határideje 2020. 08. 14-én lejárt, aki rendszeresen törlesztette a 
bérleti díj kifizetésére vonatkozó kötelezettségét, ugyanezen üzlethelyiség bérletének meghosszabbítása 
céljából, mindezt Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 19. szakasz 1. bekezdés 5. albekezdését alkalmazva, amely 
előlátja ezt a lehetőséget. 
A benyújtott kezdeményezéshez csatolt a határozattervezet Óbecse község köztulajdonában lévő 
üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtásáról. 
Óbecse község Községi Tanácsa a 2020. 09. 02-án megtartott 1. ülésén elfogadva a Vagyonjogi Osztály 
indítványát, pozitív véleményt adott Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási 
eljárásának megindításáról közvetlen megegyezés útján, mely alapján Óbecse község elnöke meghozta a 
Határozatot Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásának megindításáról. 
Az Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. és 20. szakasza rendeletei alapján a határozatot Óbecse község 
köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtásáról közvetlen megállapodással 
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Óbecse község elnöke hozza meg az érdekelt személy kérelmére és Óbecse Község Községi Tanácsának 
előzetes véleménye alapján. 
Óbecse község elnöke megvitatta a határozatjavaslatot és Óbecse község Községi Tanácsának előzetes 
véleménye, valamint a fent említettek alapján, szem előtt tartva, hogy minden törvényes feltételnek eleget 
tesz, meghozta a határozatot, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Óbecse Község Községi elnöke 
Óbecse község        Dragan Tošić sk. 
KÖZSÉGI ELNÖK                                                    
Ikt.szám: II 30-121/2020 
Kelt: 2020. 09. 02. 
ÓBECSE 

--- o --- 
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2 
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5 
6 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
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(парцела број 26601/1 и 25131 КО Бечеј) 
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HATÁROZAT az építkezési földterület Óbecse község köztulajdonába való, közvetlen alkuval 
történő megszerzési eljárásának elindításáról 
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HATÁROZAT Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterületnek a szomszédos 
parcellák telekhatárai kiigazításának céljából történő közvetlen alku útján való 
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РЕШЕЊЕ о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
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324 
 

326 
 

ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења за вршење више функција (Љубомир 
Станишић) 
ZÁRADÉKOT a több tisztség ellátására adott pozitív véleményéről 
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РЕШЕЊЕ о увећању апропријације 
HATÁROZAT az appropriáció megnöveléséről 
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РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 
HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 
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HATÁROZAT Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete munkájának megszervezéséről és 
munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat első módosításainak jóváhagyásáról 
 

374 
 

377 

РЕШЕЊЕ о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј непосредном погодбом 
HATÁROZAT óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek 
 bérbeadási eljárásának megindításáról 
közvetlen megállapodással 
 

378 
 

380 

РЕШЕЊЕ о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј непосредном погодбом 
HATÁROZAT óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadási eljárásának 
megindításáról közvetlen megállapodással 

380 
 

383 

 

 

 
Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби 

Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922 
Лице које обавља послове одговорног уредника: Жолт Ловаши Латинчић 

Годишња претплата за 2020. 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. 



Страна 388.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 18. 

388. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         18. Szám 

                                                                                  28.09. 2020.       2020.09.28.               

     

 

 

Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922 

A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Жолт Ловаши Латинчић 
Előfizetési díj a 2020. 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 

 
 

 


