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ПРОГРАМ  
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ 

2019. ГОДИНА 
 

     План прихода сопственог учешћа 
 

Извор средстава Износ 

Пренета средства 1.036.524,00 

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 36.088,00 

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 27.388,00 

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 50.000,00 

Буџетом ЈЛС -средства опредељена за мере и активности из области  заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 

350.000,00 

Укупно 1.500.000,00 

 
 

План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 

Сопствено учешће Други извори Намене улагања Једница мере Предрачунска 
вредност 
улагања 

   

дин % дин % 

1 Уређење пољопривредног земљишта 4.000.000,00 1.200.000,00 2.800.000,00 

уређење атарских путева Површина у ха - 
4000000.00 

4.000.000,00 1.200.000,00 30 2.800.000,00 70 

3 Студијско истраживачки радови који третирају 
проблематику земљишта 

2.000.000,00 300.000,00 1.700.000,00 

студијско- истраживачки радови из области 
заштите пољопривредног земљишта 

Површина у ха - 
1000000.00 

1.000.000,00 150.000,00 15 850.000,00 85 

студијско- истраживачки радови из области 
уређења пољопривредног земљишта 

Површина у ха - 
1000000.00 

1.000.000,00 150.000,00 15 850.000,00 85 

Укупно (1+2+3) 6.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 
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Извештај о уговорима о закупу пољопривредног државног земљишта 

Р.б
р 

Назив 
физичког / 
правног 
лица 

Број уговора 
Годиш
њи 

прогр
ам 

Шифра 
ЈН 

Основ 
закупа 

Катастарс
ка 

општина 

Период 
закупа  
(од-до) 

Укупан 
износ 

годишње 
закупнине 

(еур) 

Површина Цена / Ха (еур) 

Очекиван
и приход 

од 
општине 

- 40 % 

Средств
о 

обезбеђе
ња 

1 Драшко 
Јовановић 

320-11-
8159/188-2018-
14 

2019 188 Закуп Полошница 
ИИ 

2018-2028 1,19 0,0605 19,67 0,48 Депозит 

2 Драшко 
Јовановић 

320-11-
8159/190-2018-
14 

2019 190 Закуп Полошница 
ИИ 

2018-2028 22,19 1,1274 19,68 8,88 Депозит 

3 Драшко 
Јовановић 

320-11-
8159/194-2018-
14 

2019 194 Закуп Полошница 
ИИ 

2018-2028 80,23 1,2242 65,54 32,09 Депозит 

4 Душан 
Ковачевић 

320-11-
8159/212-2018-
14 

2019 212 Закуп Росићи 2018-2028 13,84 0,9106 15,20 5,54 Депозит 

5 Иван 
Вукосављев
ић 

320-11-
8159/197-2018-
14 

2019 197 Закуп Радановци 2018-2028 20,72 0,8177 25,34 8,29 Депозит 

6 Никола 
Видовић 

320-11-
8159/192-2018-
14 

2019 192 Закуп Полошница 
ИИ 

2018-2028 8,21 0,4175 19,66 3,28 Депозит 

7 Рада 
Марковић 

320-11-8159/36-
2018-14 

2019 36 Закуп Годечево И 2018-2028 89,63 1,1971 74,87 35,85 Депозит 

8 Средоје 
Марковић 

320-11-8159/31-
2018-14 

2019 31 Закуп Годечево И 2018-2028 8,95 0,1195 74,90 3,58 Депозит 

9 Средоје 
Марковић 

320-11-8159/32-
2018-14 

2019 32 Закуп Годечево И 2018-2028 42,03 0,5614 74,87 16,81 Депозит 

10 Видоје 
Петровић 

320-11-8159/35-
2018-14 

2019 35 Закуп Годечево И 2018-2028 68,36 0,9131 74,87 27,34 Депозит 

11 Владимир 
Муњић 

320-11-
8159/200-2018-
14 

2019 200 Закуп Радановци 2018-2028 76,00 1,1597 65,53 30,40 Депозит 

12 Владимир 
Муњић 

320-11-
8159/201-2018-
14 

2019 201 Закуп Радановци 2018-2028 14,43 0,5696 25,33 5,77 Депозит 

13 Владимир 
Муњић 

320-11-
8159/202-2018-
14 

2019 202 Закуп Радановци 2018-2028 43,71 0,6669 65,54 17,48 Депозит 

14 Владимир 
Муњић 

320-11-
8159/203-2018-
14 

2019 203 Закуп Радановци 2018-2028 22,15 0,8745 25,33 8,86 Депозит 

15 Владимир 
Муњић 

320-11-
8159/204-2018-
14 

2019 204 Закуп Радановци 2018-2028 33,69 1,3298 25,33 13,48 Депозит 

       
Укупно: 545,33 11,9495 45,64 218,13 

 
 
 
 
 
 
 

Предложени бројеви јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде 

    
Закупац Катастарска општина Шифра јавног надметања Површина Total 

Институт за воћарство Сеча Река 172 10,0000 
Институт за воћарство Total 10,0000 
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Преглед груписаних јавних надметања 
 

Шифра 
ЈН Кат. општина Потес Лист 

непокрет. 
Број 
парцеле 

Култура и 
класа 

Фактичко 
стање 

Сувла-
сник Боја Напомен

а Основ закупа 
Површина 
Total 

1 Бјелоперица ЦРНОКОСА 106 1123/2 ливада 5 ливада       Закуп 0,0789 
1 0,0789 
2 Бјелоперица ЦРНОКОСА 1080 1000/2 њива 5 њива       Закуп 0,0355 
2 Бјелоперица ЦРНОКОСА 1080 1000/3 њива 5 њива       Закуп 0,0500 
2 0,0855 
3 Бјелоперица МИЛАШЕВИНА 106 181 ливада 3 ливада       Закуп 0,0457 
3 0,0457 
4 Бјелоперица МИЛАШЕВИНА 106 180 ливада 3 ливада       Закуп 0,5933 
4 0,5933 
5 Бјелоперица ВИТОСИ 293 28/1 пашњак 3 ливада       Закуп 0,0604 
5 0,0604 
6 Брајковићи ЈАСИК 178 1294/1 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,4776 
6 0,4776 
7 Брајковићи РАВАН СА 

ДРАКШАНОМ 
206 152/7 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,6126 

7 0,6126 
8 Брајковићи БЈЕЛОВАЦ 178 1029 ливада 3 ливада       Закуп 0,1742 
8 0,1742 
9 Брајковићи КЛАДОРОБА И 

ДРЕЊАЦЈЕ 
271 486/4 остало 

природно 
неплодно 
земљиште  

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

      Закуп 
0,0696 

9 0,0696 
10 Брајковићи ЈАСИК 285 1285/1 остало 

природно 
неплодно 
земљиште  

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

      Закуп 
0,2765 

10 0,2765 
11 Брајковићи КЛАДОРОБА И 

ДРЕЊАЦЈЕ 
206 67 ливада 4 ливада       Закуп 0,2940 

11 0,2940 
12 Брајковићи ЈАСИК 285 1285/4 остало 

природно 
неплодно 
земљиште  

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

      Закуп 
0,2085 

12 0,2085 
13 Брајковићи КЛАДОРОБА И 

ДРЕЊАЦЈЕ 
120 2282/2 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,2729 

13 0,2729 
14 Брајковићи ДУБЉЕ 178 2236/2 ливада 2 ливада       Закуп 0,0132 
14 0,0132 
15 Брајковићи КЛАДОРОБА И 

ДРЕЊАЦЈЕ 
118 578/1 пашњак 3 њива       Закуп 0,0164 

15 0,0164 
16 Галовићи ДОЊА 

ВУКОБАРА 
69 441 ливада 2 ливада       Закуп 0,0875 

16 Галовићи ДОЊА 
ВУКОБАРА 

69 441 њива 3 њива       Закуп 0,1000 

16 0,1875 
17 Галовићи ДОЊА 

ВУКОБАРА 
69 440 њива 3 њива       Закуп 0,0486 
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17 0,0486 
18 Галовићи ГОРЊА 

ВУКОБАРА 
75 359/2 ливада 3 ливада       Закуп 0,2749 

18 0,2749 
19 Галовићи МИОЉАЦ 69 659/1 њива 4 њива       Закуп 0,0414 
19 0,0414 
20 Галовићи МИОЉАЦ 69 551/1 њива 4 њива       Закуп 0,2475 
20 0,2475 
21 Галовићи МИОЉАЦ 69 551/2 пашњак 4 ливада       Закуп 0,0266 
21 0,0266 
22 Годечево 1 СЕЛИШТЕ 549 2483/4 ливада 5 ливада       Закуп 0,0920 
22 0,0920 
23 Годечево 1 БЛАГОЈЕВИЦИ 63 4231 њива 7 њива       Закуп 0,6947 
23 0,6947 
24 Годечево 1 БЛАГОЈЕВИЦИ 63 3992 њива 7 њива       Закуп 0,4354 
24 0,4354 
25 Годечево 1 СЕЛИШТЕ 549 2481/6 ливада 5 ливада       Закуп 0,1703 
25 0,1703 
26 Годечево 1 БЛАГОЈЕВИЦИ 561 3582 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,0786 
26 0,0786 
27 Годечево 2 У БРДУ 147 2526 њива 8 њива       Закуп 0,3403 
27 0,3403 
28 Годечево 2 ГОРЊА 

ОГРАДА 
147 2531 ливада 4 ливада       Закуп 0,5335 

28 Годечево 2 ГОРЊА 
ОГРАДА 

147 2531 њива 7 њива       Закуп 0,1800 

28 0,7135 
29 Годечево 2 ГОРЊА 

ОГРАДА 
147 2532 њива 8 њива       Закуп 0,4035 

29 0,4035 
30 Годечево 2 У ГУЊАЦИ 147 2533 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,1656 
30 0,1656 
31 Годечево 2 ГОРЊА 

БРИСОВДА 
109 5083/2 њива 7 њива       Закуп 0,1078 

31 0,1078 
32 Годечево 2 У БРДУ 147 2527 пашњак 5 ливада       Закуп 0,1041 
32 0,1041 
33 Годечево 2 ВАРДА 40 5417/3 њива 6 њива     Записник 

пољоприв
редног 
инспектор
а да је на 
терену 
пољоприв
редно 
земљиште 

Закуп 

0,0608 

33 0,0608 
34 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 422/19 њива 8 њива       Закуп 0,1795 
34 0,1795 
35 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 422/20 ливада 5 ливада       Закуп 0,3525 
35 0,3525 
36 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 422/21 њива 8 њива       Закуп 0,3200 
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36 0,3200 
37 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 21/9 њива 7 њива       Закуп 0,7250 
37 0,7250 
38 Дреновци ГАГОВИНА 555 2807 ливада 3 ливада       Закуп 0,0303 
38 Дреновци ГАГОВИНА 555 2807 њива 5 њива       Закуп 0,1003 
38 0,1306 
39 Дреновци СЛАНАЦ 299 3122/4 њива 5 њива       Закуп 0,1520 
39 0,1520 
40 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 21/13 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,3323 
40 0,3323 
41 Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/50 ливада 5 ливада       Закуп 0,0701 
41 0,0701 
42 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 21/44 њива 8 њива       Закуп 0,1275 
42 0,1275 
43 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 21/43 ливада 5 ливада       Закуп 0,6860 
43 0,6860 
44 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 21/41 њива 8 њива       Закуп 1,0637 
44 1,0637 
45 Дреновци КРСМАНОВИЦ

И 
296 2888/7 ливада 4 ливада       Закуп 0,1518 

45 0,1518 
46 Дреновци КОМ 128 758/47 њива 8 њива       Закуп 0,1037 
46 0,1037 
47 Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/66 њива 8 њива       Закуп 0,4720 
47 0,4720 
48 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 21/23 њива 8 њива       Закуп 0,1591 
48 0,1591 
49 Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/27 ливада 5 њива       Закуп 0,0361 
49 0,0361 
50 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 21/38 њива 8 ливада       Закуп 0,3972 
50 0,3972 
51 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 21/36 воћњак 5 воћњак       Закуп 1,0335 
51 1,0335 
52 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 422/17 ливада 5 ливада       Закуп 0,3272 
52 0,3272 
53 Дреновци ОРЛОВИЦА 128 21/22 воћњак 5 воћњак       Закуп 0,3360 
53 0,3360 
54 Дубница ВУКОБАРА 168 667/2 ливада 4 ливада       Закуп 0,1626 
54 0,1626 
55 Дубница РУДИНЕ 127 506/2 ливада 3 ливада     Записник 

пољоприв
редног 
инспектор
а да је на 
терену 
пољоприв
редно 
земљиште 

Закуп 

0,4324 
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55 0,4324 
56 Дубница ЈАГОДЊАК 127 295/2 њива 6 њива       Закуп 0,7291 
56 Дубница ЈАГОДЊАК 127 297/1 воћњак 4 воћњак       Закуп 0,4244 
56 1,1535 
57 Дубница БЕЛЕ СТЕНЕ 168 119 пашњак 5 пашњак       Закуп 2,4171 
57 2,4171 
58 Косјерић 

(варош) 
СКРАПЕЖ 1831 790 њива 3 њива       Закуп 0,1414 

58 0,1414 
59 Косјерић 

(варош) 
МИЛЕВЕ 
КОСОВАЦ 

1497 592 њива 4 њива       Закуп 0,0419 

59 0,0419 
60 Косјерић 

(село) 
ГАЈЕВИ 1079 27/1 воћњак 3 воћњак       Закуп 0,0279 

60 Косјерић 
(село) 

ГАЈЕВИ 1079 27/2 њива 4 воћњак       Закуп 0,0505 

60 0,0784 
61 Косјерић 

(село) 
ЦРНОКОСА 289 3981 ливада 5 ливада       Закуп 0,6847 

61 0,6847 
62 Косјерић 

(село) 
ГРАДИНА 576 3174 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,1941 

62 0,1941 
63 Маковиште 1 ЖДРАЛОВАЦ 994 1230 њива 7 њива       Закуп 0,6551 
63 0,6551 
64 Маковиште 1 МАКОВИШКО 

ПОЉЕ 
569 1755/5 ливада 5 ливада       Закуп 0,2642 

64 0,2642 
65 Маковиште 1 МАКОВИШКО 

ПОЉЕ 
994 1758/3 њива 7 њива       Закуп 2,1030 

65 2,1030 
66 Маковиште 1 МАКОВИШКО 

ПОЉЕ 
994 1780 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,4046 

66 0,4046 
67 Маковиште 1 МАКОВИШКО 

ПОЉЕ 
994 1763 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,3084 

67 0,3084 
68 Маковиште 1 МАКОВИШКО 

ПОЉЕ 
832 1761 ливада 5 ливада       Закуп 0,6770 

68 0,6770 
69 Маковиште 1 МАКОВИШКО 

ПОЉЕ 
994 1760 ливада 5 ливада       Закуп 0,5328 

69 0,5328 
70 Маковиште 1 КУКАЉ 994 647 ливада 5 ливада       Закуп 1,4485 
70 1,4485 
71 Маковиште 1 КУКАЉ 994 648 ливада 5 ливада       Закуп 0,4448 
71 0,4448 
72 Маковиште 1 ДЕЛИЦИ 994 1634/3 ливада 4 ливада       Закуп 0,1514 
72 0,1514 
73 Маковиште 1 ДЕЛИЦИ 994 1634/2 ливада 4 ливада       Закуп 0,2210 
73 0,2210 
74 Маковиште 1 ДЕЛИЦИ 198 1628 ливада 4 ливада       Закуп 0,6076 
74 0,6076 
75 Маковиште 1 СУВАЈА 994 618 ливада 5 ливада       Закуп 0,6123 
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75 0,6123 
76 Маковиште 1 ДРЕЊАК 197 837 ливада 4 ливада       Закуп 0,2146 
76 0,2146 
77 Маковиште 1 ЦРВЕНИ БРЕГ 198 1061 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,1421 
77 0,1421 
78 Маковиште 1 ДЕЛИЦИ 197 2765 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0660 
78 0,0660 
79 Маковиште 1 ДРЕЊАК 994 795/3 ливада 5 ливада       Закуп 0,4084 
79 0,4084 
80 Маковиште 1 МАКОВИШКО 

ПОЉЕ 
994 1764 ливада 5 ливада       Закуп 1,7654 

80 1,7654 
81 Маковиште 1 МАКОВИШКО 

ПОЉЕ 
832 1759/1 ливада 5 ливада       Закуп 2,2672 

81 2,2672 
82 Маковиште 1 МАКОВИШКО 

ПОЉЕ 
994 1769 пашњак 4 пашњак       Закуп 1,7139 

82 1,7139 
83 Маковиште 1 МАКОВИШКО 

ПОЉЕ 
994 1762 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,4103 

83 0,4103 
84 Маковиште 1 ДЕЛИЦИ 198 1605 ливада 4 ливада       Закуп 0,3327 
84 Маковиште 1 ДЕЛИЦИ 198 1605 ливада 5 ливада       Закуп 0,2920 
84 0,6247 
85 Маковиште 1 ЦРВЕНИ БРЕГ 198 1477 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,2079 
85 0,2079 
86 Маковиште 1 ВЕЛИКИ 

ПАВЛЕН 
197 110 ливада 5 ливада       Закуп 0,1513 

86 0,1513 
87 Маковиште 1 КУКАЉ 198 722 ливада 5 ливада       Закуп 0,1772 
87 0,1772 
88 Маковиште 1 СМРЕКОВАЦА 198 131/5 ливада 5 ливада       Закуп 0,3721 
88 0,3721 
89 Маковиште 1 КУКАЉ 994 671 ливада 5 ливада       Закуп 0,2421 
89 0,2421 
90 Маковиште 1 КУКАЉ 198 677 пашњак 5 ливада       Закуп 0,1183 
90 0,1183 
91 Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6138 ливада 5 ливада       Закуп 0,2856 
91 0,2856 
92 Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6178 њива 7 њива       Закуп 0,2092 
92 0,2092 
93 Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6174 воћњак 4 воћњак       Закуп 0,1155 
93 0,1155 
94 Маковиште 2 БОРОВАЦ 111 6905 њива 7 њива       Закуп 0,2706 
94 0,2706 
95 Маковиште 2 БОРОВАЦ 111 6908 њива 7 њива       Закуп 0,2305 
95 0,2305 
96 Маковиште 2 БОРОВАЦ 111 6907 њива 7 њива       Закуп 0,3594 
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96 0,3594 
97 Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6918 њива 7 њива       Закуп 0,5543 
97 0,5543 
98 Маковиште 2 ШЕПАЦКО 

БРДО 
111 5972 ливада 5 ливада       Закуп 0,5744 

98 0,5744 
99 Маковиште 2 ШЕПАЦКО 

БРДО 
111 5860 ливада 5 ливада       Закуп 0,0620 

99 0,0620 
100 Маковиште 2 БОРОВАЦ 6 7038/2 њива 7 њива       Закуп 0,0180 
100 0,0180 
101 Маковиште 2 БОРОВАЦ 6 7038/3 њива 7 њива       Закуп 0,0224 
101 0,0224 
102 Маковиште 2 БОРОВАЦ 6 7038/4 ливада 5 ливада       Закуп 0,0280 
102 0,0280 
103 Маковиште 2 ШЕПАЦКО 

БРДО 
206 5841/2 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,1314 

103 0,1314 
104 Маковиште 2 БОРОВАЦ 187 6904 њива 7 њива     Записник 

пољоприв
редног 
инспектор
а да је на 
терену 
пољоприв
редно 
земљиште 

Закуп 

0,0361 

104 0,0361 
105 Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6064 воћњак 4 воћњак       Закуп 0,0505 
105 Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6064 њива 6 њива       Закуп 0,6113 
105 Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6064 њива 7 њива       Закуп 0,1649 
105 0,8267 
106 Мионица БРДА 227 364 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0675 
106 0,0675 
107 Мрчићи КОЗОМОР 173 1075 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,7757 
107 0,7757 
108 Мрчићи ЛИВАДАК 68 988/4 пашњак 3 пашњак       Закуп 1,4481 
108 1,4481 
109 Мрчићи БУКОВИ 68 175/52 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0700 
109 0,0700 
110 Мрчићи БУКОВИ 68 175/50 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,1780 
110 0,1780 
111 Мрчићи ТАВАНИ 68 396 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,2875 
111 0,2875 
112 Мрчићи БУКОВИ 68 175/51 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0900 
112 0,0900 
113 Мрчићи БУКОВИ 68 175/49 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0973 
113 0,0973 
114 Мрчићи ЛИВАДАК 67 959/2 пашњак 4 ливада       Закуп 0,0561 
114 0,0561 
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115 Парамун У ПРИСОЈУ 51 368/1 њива 6 њива       Закуп 0,0840 
115 0,0840 
116 Полошница 1 БРÐАНИ 176 597/1 ливада 5 њива       Закуп 0,0613 
116 0,0613 
117 Полошница 1 ИЛИЦИ 115 111/1 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,6684 
117 0,6684 
118 Полошница 1 ИЛИЦИ 115 111/2 њива 7 њива       Закуп 0,1917 
118 0,1917 
119 Полошница 2 ВЕСЕЛИНОВИ

ЦИ 
193 1184/1 воћњак 4 воћњак       Закуп 0,6104 

119 0,6104 
120 Полошница 2 ВЕСЕЛИНОВИ

ЦИ 
89 1075/5 њива 7 њива       Закуп 0,1715 

120 0,1715 
121 Полошница 2 ВЕСЕЛИНОВИ

ЦИ 
193 911/2 ливада 5 ливада       Закуп 0,0535 

121 0,0535 
122 Полошница 2 ВЕСЕЛИНОВИ

ЦИ 
193 911/1 ливада 5 ливада       Закуп 2,4692 

122 2,4692 
123 Полошница 2 ЗЕКИЦИ 89 1206/3 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,1109 
123 Полошница 2 ЗЕКИЦИ 89 1207 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,0441 
123 Полошница 2 ЗЕКИЦИ 190 1219/2 њива 7 њива       Закуп 0,1437 
123 0,2987 
124 Полошница 2 ВЕСЕЛИНОВИ

ЦИ 
193 1075/4 њива 7 пашњак       Закуп 0,5616 

124 0,5616 
125 Полошница 2 ЗЕКИЦИ 89 1219/1 њива 7 њива       Закуп 0,1066 
125 0,1066 
126 Полошница 2 ЗЕКИЦИ 194 1597 ливада 5 пашњак       Закуп 0,0520 
126 0,0520 
127 Радановци МЕЛЕНТИЈЕВИ

ЦИ 
157 1249 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,6461 

127 0,6461 
128 Радановци МЕЛЕНТИЈЕВИ

ЦИ 
157 1643/1 пашњак 5 пашњак       Закуп 1,4204 

128 1,4204 
129 Радановци ТРЕШЊИЦА 157 848 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0920 
129 0,0920 
130 Радановци ЛАЈКОВАЦА 157 1046 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,4498 
130 0,4498 
131 Радановци ЛАЈКОВАЦА 157 961 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0820 
131 0,0820 
132 Радановци ЗАБОРАК 504 3326/2 њива 5 њива       Закуп 0,2553 
132 0,2553 
133 Радановци РАДОЈЕВИЦИ 495 1590/2 ливада 3 њива       Закуп 0,0073 
133 0,0073 
134 Радановци ЗАБОРАК 495 2128 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,2273 
134 0,2273 
135 Радановци ЗАБОРАК 508 2186/2 њива 5 њива     Записник Закуп 0,5699 
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пољоприв
редног 
инспектор
а да је на 
терену 
пољоприв
редно 
земљиште 

135 0,5699 
136 Радановци ЗАБОРАК 508 2875 њива 5 њива     Записник 

пољоприв
редног 
инспектор
а да је на 
терену 
пољоприв
редно 
земљиште 

Закуп 

0,7549 

136 0,7549 
137 Радановци ЗАБОРАК 508 2185/2 ливада 3 ливада     Записник 

пољоприв
редног 
инспектор
а да је на 
терену 
пољоприв
редно 
земљиште 

Закуп 

0,2525 

137 0,2525 
138 Радановци ЛАЈКОВАЦА 157 945 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,2697 
138 0,2697 
139 Росићи БРЕЗИК 354 810/2 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,2108 
139 0,2108 
140 Росићи ИЛИЦА БРДО 92 548 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,1503 
140 0,1503 
141 Руда Буква ТОМИЦИ 157 797/3 ливада 5 ливада       Закуп 0,1300 
141 0,1300 
142 Сеча Река ЕРЦИЦИ 890 4197 њива 7 њива       Закуп 0,2461 
142 0,2461 
143 Сеча Река ЕРЦИЦИ 900 4195/2 њива 7 њива       Закуп 0,4327 
143 0,4327 
144 Сеча Река БОБИЈА 890 4999 ливада 5 ливада       Закуп 0,3929 
144 0,3929 
145 Сеча Река БОБИЈА 890 5000 ливада 5 ливада       Закуп 0,0538 
145 0,0538 
146 Сеча Река БОБИЈА 890 5001 ливада 5 ливада       Закуп 0,0937 
146 0,0937 
147 Сеча Река БОБИЈА 890 4992 ливада 5 ливада       Закуп 1,5796 
147 1,5796 
148 Сеча Река ГАЈЕВИ 417 5836/14 ливада 4 ливада       Закуп 0,7426 
148 0,7426 
149 Сеча Река ГАЈЕВИ 417 5836/15 њива 7 њива       Закуп 0,4971 
149 0,4971 
150 Сеча Река ГОЛИШЕВАЦ 6 1268/2 ливада 5 ливада       Закуп 0,4799 
150 0,4799 
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151 Сеча Река ЈЕЛОВА ГОРА 417 5834/20 њива 7 њива       Закуп 0,7174 
151 0,7174 
152 Сеча Река ЈЕЛОВА ГОРА 417 5834/26 њива 7 њива       Закуп 1,5259 
152 1,5259 
153 Сеча Река ГАЈЕВИ 417 1690/27 ливада 5 ливада       Закуп 0,5204 
153 0,5204 
154 Сеча Река ПОЉЕ 890 3022/3 пашњак 1 пашњак       Закуп 0,0680 
154 0,0680 
155 Сеча Река ТМУША 417 5501 ливада 3 ливада       Закуп 1,0700 
155 1,0700 
156 Сеча Река ВИЛОТИЈЕВИЦ

А БРДО 
6 1082/3 ливада 5 ливада       Закуп 0,0423 

156 0,0423 
157 Сеча Река ГОЛИШЕВАЦ 417 1242 њива 6 њива       Закуп 1,2121 
157 1,2121 
158 Сеча Река ЈАСТРЕБОВАЦ 890 1398/3 њива 7 њива       Закуп 0,6000 
158 0,6000 
159 Сеча Река ЈЕЛИЦИ 890 4268 њива 7 њива       Закуп 1,4765 
159 1,4765 
160 Сеча Река ЦМИЉЕ 6 804 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0500 
160 0,0500 
161 Сеча Река ПОЉЕ 6 896/2 ливада 4 ливада       Закуп 0,0200 
161 0,0200 
162 Сеча Река МИТРОВИЦИ 967 4376 ливада 5 ливада       Закуп 0,2881 
162 0,2881 
163 Сеча Река ЈАСТРЕБОВАЦ 417 1431/8 њива 7 њива       Закуп 0,2797 
163 0,2797 
164 Сеча Река ЈАСТРЕБОВАЦ 417 1431/10 воћњак 5 воћњак       Закуп 0,0300 
164 0,0300 
165 Сеча Река ОРАХ 417 5875 ливада 5 ливада       Закуп 0,5114 
165 0,5114 
166 Сеча Река БАШИЦИ 6 2191 њива 6 воћњак       Закуп 0,2084 
166 0,2084 
167 Сеча Река ПОЉЕ 890 3021/1 њива 2 њива       Закуп 0,0559 
167 Сеча Река ПОЉЕ 890 3022/1 пашњак 1 њива       Закуп 0,3383 
167 0,3942 
168 Сеча Река ПОЉЕ 1104 1052/2 њива 2 ливада       Закуп 0,0010 
168 0,0010 
169 Сеча Река ЖИВКОВИЦА 

БРДО 
1105 937/1 њива 3 њива       Закуп 0,0269 

169 Сеча Река ЖИВКОВИЦА 
БРДО 

1105 938 њива 3 њива       Закуп 0,0063 

169 Сеча Река ЖИВКОВИЦА 
БРДО 

1105 938 остало 
природно 
неплодно 
земљиште  

остало 
природн
о 
неплодн
о 
земљиш
те 

      Закуп 

0,0036 
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169 0,0368 
170 Сеча Река ГАЈЦАНИ 1147 2030/1 њива 2 њива       Закуп 0,0054 
170 0,0054 
171 Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 ливада 5 ливада       Закуп 3,3290 
171 Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 њива 7 ливада       Закуп 0,4183 
171 Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 шума 4 ливада       Закуп 0,1395 
171 3,8868 
172 Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 ливада 5 ливада     Институт 

за 
воћарство 

Коришћење без 
накнаде-
пољопривредна 
производња 

8,5651 

172 Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 њива 7 ливада     Институт 
за 
воћарство 

Коришћење без 
накнаде-
пољопривредна 
производња 

1,0762 

172 Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 шума 4 ливада     Институт 
за 
воћарство 

Коришћење без 
накнаде-
пољопривредна 
производња 

0,3587 

172 10,0000 
173 Сеча Река ЕРЦИЦИ 890 4191/1 ливада 5 ливада       Закуп 7,2242 
173 7,2242 
174 Скакавци МРАМОР 75 629 пашњак 4 пашњак       Закуп 1,9738 
174 Скакавци МРАМОР 75 629 пашњак 5 пашњак       Закуп 4,8137 
174 6,7875 
175 Скакавци У БРДУ 114 568/2 њива 5 њива       Закуп 0,3937 
175 0,3937 
176 Стојићи ГАГИЦИ 177 301 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,1572 
176 0,1572 
177 Стојићи ГАГИЦИ 177 101 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,2656 
177 0,2656 
178 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 780/1 ливада 3 ливада       Закуп 6,3145 

178 6,3145 
179 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 978/1 њива 5 њива       Закуп 0,2151 

179 0,2151 
180 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 978/2 ливада 3 ливада       Закуп 0,1072 

180 0,1072 
181 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 978/4 воћњак 5 воћњак       Закуп 0,1181 

181 0,1181 
182 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 979 воћњак 5 воћњак       Закуп 0,2045 

182 0,2045 
183 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 980 ливада 3 ливада       Закуп 0,0701 

183 0,0701 
184 Субјел ОШТРИ ВРХ 285 85 ливада 4 ливада       Закуп 1,4511 
184 1,4511 
185 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 767 воћњак 3 воћњак       Закуп 0,3681 

185 0,3681 
186 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 768/4 воћњак 3 воћњак       Закуп 0,6370 
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186 0,6370 
187 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 768/2 њива 5 њива       Закуп 0,2795 

187 0,2795 
188 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 776 ливада 3 ливада       Закуп 8,5215 

188 8,5215 
189 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 768/1 воћњак 3 воћњак       Закуп 1,3370 

189 1,3370 
190 Субјел ПОПОВИЦА 

ПОЉЕ 
285 764 воћњак 4 њива       Закуп 0,2026 

190 Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 

285 764 земљиште 
под 
зградом-
објектом  

њива       Закуп 
0,0079 

190 0,2105 
191 Тубићи АВАЛА 209 1206/2 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0684 
191 0,0684 
192 Цикоте ПЛАНИНА 408 1106/2 ливада 5 ливада       Закуп 0,0398 
192 0,0398 
193 Цикоте ПЛАНИНА 408 1357/1 њива 7 њива       Закуп 0,9104 
193 0,9104 
194 Цикоте ПЛАНИНА 132 1319/4 њива 7 њива       Закуп 0,1022 
194 0,1022 
195 Цикоте ПЛАНИНА 408 1325 њива 7 њива       Закуп 0,7211 
195 0,7211 
196 Цикоте ПЛАНИНА 163 1107 ливада 5 њива       Закуп 3,1798 
196 Цикоте ПЛАНИНА 163 1107 њива 7 њива       Закуп 1,9771 
196 Цикоте ПЛАНИНА 163 1107 шума 4 њива       Закуп 0,2471 
196 5,4040 
197 Цикоте ПЛАНИНА 163 1120 ливада 5 њива       Закуп 4,4540 
197 4,4540 
198 Цикоте ПОЉЕ 163 842 њива 3 воћњак       Закуп 0,0472 
198 0,0472 
199 Цикоте ПОЉЕ 163 842 њива 3 воћњак       Закуп 0,0284 
199 0,0284 
200 Цикоте ПЛАНИНА 408 1106/1 ливада 5 ливада       Закуп 1,4492 
200 1,4492 
201 Цикоте ПЛАНИНА 132 1326/1 ливада 5 ливада       Закуп 0,7851 
201 0,7851 
202 Цикоте ПЛАНИНА 132 1319/3 ливада 5 ливада       Закуп 0,2698 
202 0,2698 
203 Шеврљуге ПОЉЕ 180 557 њива 4 ливада       Закуп 0,0450 
203 0,0450 
Укупно: 131,3378 
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      Збирна табела 

КО 
Укупно пољ. 

земљиште у државној 
својини 

Површина заузета 
важећим 

уговорима о закупу 

Површина заузета 
важећим уговорима о 
коришћењу без накнаде

Планирано за закуп и 
коришћење 

Најмања 
површина јавног 

надметања 
Највећа површина 
јавног надметања 

Просечна 
површина 
јавног 

надметања (ха) 

Број јавних 
надметања 

Бјелоперица 1,8131 0,0000 0,0000 0,8638 0,0457 0,5933 0,1440 5

Брајковићи 7,0505 0,0000 0,0000 2,4155 0,0132 0,6126 0,2416 10

Галовићи 14,4223 0,0000 0,0000 0,8265 0,0266 0,2749 0,1181 6

Годечево 1 45,5470 2,7911 0,0000 1,4710 0,0786 0,6947 0,2942 5

Годечево 2 3,1461 0,0000 0,0000 1,8956 0,0608 0,7135 0,2370 7

Годљево 2,1262 0,0000 0,0000 0,0000    0,0000 0

Дреновци 46,6864 0,0000 0,0000 7,1558 0,0361 1,0637 0,3408 20

Дубница 11,2947 0,0000 0,0000 4,1656 0,1626 2,4171 0,8331 4

Косјерић 
(варош) 

37,9474 0,0000 0,0000 0,1833 0,0419 0,1414 0,0917 2

Косјерић 
(село) 

6,3689 0,0000 0,0000 0,9572 0,0784 0,6847 0,2393 3

Маковиште 
1 

52,5159 0,0000 0,0000 17,3122 0,0660 2,2672 0,5771 28

Маковиште 
2 

8,6277 0,0000 0,0000 3,7241 0,0180 0,8267 0,2191 15

Мионица 3,0367 0,0000 0,0000 0,0675 0,0675 0,0675 0,0675 1

Мрчићи 9,0871 0,0000 0,0000 3,0027 0,0561 1,4481 0,3753 8

Мушићи 1,0309 0,0000 0,0000 0,0000    0,0000 0

Парамун 5,8615 0,0000 0,0000 0,0840 0,0840 0,0840 0,0840 1

Полошница 
1 

3,4592 0,0000 0,0000 0,9214 0,0613 0,6684 0,3071 3

Полошница 
2 

14,8301 2,8296 0,0000 4,3235 0,0520 2,4692 0,4324 8

Радановци 91,0098 5,4182 0,0000 5,0272 0,0073 1,4204 0,4189 12

Росићи 13,3363 0,9106 0,0000 0,3611 0,1503 0,2108 0,1806 2

Руда Буква 0,2789 0,0000 0,0000 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 1

Сеча Река 64,3425 0,0000 0,0000 34,6870 0,0010 10,0000 0,8894 32

Скакавци 11,5295 0,0000 0,0000 7,1812 0,3937 6,7875 2,3937 2

Стојићи 0,7808 0,0000 0,0000 0,4228 0,1572 0,2656 0,2114 2

Субјел 36,5359 0,0000 0,0000 19,8342 0,0701 8,5215 1,4167 13

Тубићи 1,7170 0,0000 0,0000 0,0684 0,0684 0,0684 0,0684 1

Цикоте 34,5464 0,0000 0,0000 14,2112 0,0284 5,4040 1,0932 11

Шеврљуге 3,0257 0,0000 0,0000 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 1

Укупно: 531,9545 11,9495 0,0000 131,3378 
   

203 

         
Закуп по основу гајења животиња: 0,0000 

     

         
Закуп по основу власништва инфраструктуре: 0,0000 

     
         
Бесплатно коришћење 10,0000 

     

         
Разлика у заокруживању 0,0000 
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Величине јавних 
надметања 

  
   

Ред.број Величина (ха) Број јавних надметања 

1 до 5 197 

2 од 5 до 20 6 

3 од 20 до 100 0 

4 преко 100 0 

Укупно  203 

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

коришћење без накнаде 

КО Потес 
Бр. листа 
непокрет
ности 

Број кат. 
парцеле 

Повр-
шина 

Култу-
ра 

Кла-
са Разлог изузимања Напомена 

Бјелоперица ЦРНОКОСА 1080 1000/3 0,0004 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Бјелоперица ЦРНОКОСА 106 1280/3 0,0198 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бјелоперица ЦРНОКОСА 106 1281/2 0,0423 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бјелоперица ЦРНОКОСА 171 1284 0,0486 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бјелоперица МИЛАШЕВИНА 106 180 0,3910 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бјелоперица МИЛАШЕВИНА 106 181 0,0445 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Бјелоперица ВИТОСИ 293 28/2 0,0038 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Бјелоперица ВИТОСИ 293 28/3 0,0554 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Бјелоперица ВУКОТИЋА 
БРДО 171 441 0,0989 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ДЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 
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Бјелоперица ВУКОТИЋА 
БРДО 171 442 0,1849 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ДЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 

Бјелоперица ВАСИЉЕВИЋА 
БРДО 293 594 0,0597 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Бјелоперица 0,9493     

Брајковићи БЈЕЛОВАЦ 118 1046 0,0759 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Брајковићи БЈЕЛОВАЦ 118 1046 0,0080

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Брајковићи БЈЕЛОВАЦ 178 1048/2 0,0699 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брајковићи БЈЕЛОВАЦ 276 1066/2 0,0007

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Брајковићи БЈЕЛОВАЦ 276 1066/2 0,0004

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Брајковићи ЈАСИК 206 1080/1 0,1608 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Брајковићи ЈАСИК 178 1084/2 0,1176

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи 
РАВНИ ГАЈ И 

ПЕТРВА 
КОСА 

178 119 0,1159 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ЈАСИК 285 1285/1 0,0084

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Брајковићи ЈАСИК 285 1285/4 0,0729

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Брајковићи ЈАСИК 178 1287/2 0,0241 пашњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брајковићи ЈАСИК 285 1288/1 0,3370 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Брајковићи БЈЕЛОВАЦ 118 1423/3 0,0258 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Брајковићи РАВАН СА 
ДРАКШАНОМ 206 152/4 0,0840 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Брајковићи РАВАН СА 
ДРАКШАНОМ 285 1710/2 0,0105 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Брајковићи РАВАН СА 
ДРАКШАНОМ 285 1713/5 0,0016 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи РАВАН СА 
ДРАКШАНОМ 206 1772 0,0379 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Брајковићи РАВАН СА 
ДРАКШАНОМ 118 185 0,0304 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Брајковићи ГЛИБОВАЦ СА 
ГЛАВИЦОМ 206 1873 0,0949 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ДУБЉЕ 178 2236/2 0,0337 ливада 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи КЛАДОРОБА И 
ДРЕЊАЦЈЕ 120 2282/2 0,0805 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ПОТОЧАЊИ 120 2301 0,0673

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ПОТОЧАЊИ 120 2302 0,1206

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи 
ПЕТРОВА 
КОСА И 

РАВНИ ГАЈ 
285 233/2 0,0591 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Брајковићи ПЕТРОВАКОС
АИРАВНИГАЈ 285 233/3 0,0503 пашњак 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Брајковићи ИВАНОВИЋИ 206 38 0,7650 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ИВАНОВИЋИ 276 413/2 0,0029

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Брајковићи ИВАНОВИЋИ 271 466 0,2621

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ИВАНОВИЋИ 271 470/1 0,4433

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи КЛАДОРОБА И 
ДРЕЊАЦЈЕ 206 502/1 0,0657 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи КЛАДОРОБА И 
ДРЕЊАЦЈЕ 118 578/1 0,1325 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Брајковићи КЛАДОРОБА И 
ДРЕЊАЦЈЕ 118 578/2 0,0075 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Брајковићи КЛАДОРОБА И 
ДРЕЊАЦЈЕ 206 67 0,1832 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи КЛАДОРОБА И 
ДРЕЊАЦЈЕ 206 74/3 0,0081 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи КЛАДОРОБА И 
ДРЕЊАЦЈЕ 206 74/4 0,2170 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ПОТОЧАЊИ 271 790/4 0,2172

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ПОТОЧАЊИ 271 793 0,0829

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ПОТОЧАЊИ 271 844/2 0,0266

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ПОТОЧАЊИ 271 845/1 0,1783

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи ПОТОЧАЊИ 271 846/4 0,0699

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи БЈЕЛОВАЦ 206 898 0,2416 пашњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брајковићи БЈЕЛОВАЦ 478 990/6 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 

ШУМА 
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Брајковићи БЈЕЛОВАЦ 478 990/6 0,0422 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Брајковићи 4,6350     

Галовићи МИОЉАЦ 74 1017 1,2532 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи СУВО ВРЕЛО 75 1207 1,9643 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи СУВО ВРЕЛО 75 1270 0,3292 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи СУВО ВРЕЛО 75 1273 0,6571 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи СУВО ВРЕЛО 75 1374/1 4,7562 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи ГОРЊА 
ВУКОБАРА 75 359/2 0,1328 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи ГОРЊА 
ВУКОБАРА 75 376 0,6148 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи МИОЉАЦ 69 519/1 0,4160 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи МИОЉАЦ 74 519/2 0,0982 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Галовићи МИОЉАЦ 69 550 0,4726 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи МИОЉАЦ 69 551/1 0,0959 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи МИОЉАЦ 69 551/2 0,1396 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи МИОЉАЦ 74 572 0,1525 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Галовићи МИОЉАЦ 75 585 0,4268 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи МИОЉАЦ 74 586 1,9965 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи МИОЉАЦ 69 659/1 0,0571 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Галовићи МИОЉАЦ 69 659/1 0,0330 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Галовићи 13,5958     

Годечево 1 РАНИЋИ 561 1099 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 

ШУМА 

Годечево 1 РАНИЋИ 561 1099 0,0541 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 РАНИЋИ 460 1105 0,0260 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 РАНИЋИ 63 1342 0,3276 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 МАТИЋИ 63 1646 0,3762 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 МАТИЋИ 507 1699 0,4105 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 РАНИЋИ 63 1931 0,9444 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 ПЛОСКА 63 1972 0,5000 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Годечево 1 ПЛОСКА 63 1972 24,8680 шума 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Годечево 1 ГЛАДОВИЋИ 63 2158 0,0882 пашњак 5 

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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Годечево 1 ГЛАДОВИЋИ 549 2159/1 0,3115 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Годечево 1 ГЛАДОВИЋИ 460 2200 0,0060 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Годечево 1 ГЛАДОВИЋИ 460 2207 0,0040 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 ПЛОСКА 63 239 1,1241 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 СЕЛИШТЕ 549 2481/5 0,0666 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Годечево 1 СЕЛИШТЕ 549 2481/6 0,1283 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Годечево 1 СЕЛИШТЕ 549 2498 1,4694 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 МАТИЋИ 558 2800 0,1200 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Годечево 1 МАТИЋИ 489 2809 0,0778 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Годечево 1 МАТИЋИ 489 2809 0,0500
земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Годечево 1 МАТИЋИ 489 2809 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Годечево 1 МАТИЋИ 63 3154 0,3866 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 БЛАГОЈЕВИЋИ 63 3164 0,7172 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 МАТИЋИ 63 3165 0,3348 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 МАТИЋИ 63 3166 0,3527 пашњак 5 

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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Годечево 1 МАТИЋИ 63 3167 0,4454 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 МАТИЋИ 63 3211 5,8112 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 БЛАГОЈЕВИЋИ 460 3574/1 0,2153 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 БЛАГОЈЕВИЋИ 561 3582 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 

ШУМА 

Годечево 1 БЛАГОЈЕВИЋИ 561 3582 0,0474 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 БЛАГОЈЕВИЋИ 63 3584 0,1056 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Годечево 1 МАТИЋИ 63 3692 1,1039 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 БЛАГОЈЕВИЋИ 460 4030 0,0858 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 БЛАГОЈЕВИЋИ 460 4093 0,0160 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Годечево 1 КРУШЧИЦА 460 4608 0,0200 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 КРУШЧИЦА 460 4610 0,1198 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 КРУШЧИЦА 561 4611 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 

ШУМА 

Годечево 1 КРУШЧИЦА 561 4611 0,0604 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 ПЛОСКА 561 68 0,1478 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 1 РАНИЋИ 63 933 0,3452 њива 8 

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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Укупно Годечево 1 41,2849     

Годечево 2 У БРДУ 147 2527 0,3312 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 2 КРУШЧИЦА 6 4583 0,0180 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 2 КРУШЧИЦА 6 4592 0,0400 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 2 ВАРДА 40 5203/4 0,0100 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 2 ВАРДА 104 5417/1 0,6727 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 2 ВАРДА 40 5417/3 0,0224 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 2 ВАРДА 104 5417/4 0,1362 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годечево 2 КРУШЧИЦА 6 5542 0,0200 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Годечево 2 1,2505     

Годљево ЈЕВТИЋИ 339 1458 0,2236 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Годљево ЈЕВТИЋИ 265 1596/3 0,2865 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годљево ВИСОКАЧА 265 1748 0,6186 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годљево САВИЋИ 411 198 0,0020

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годљево САВИЋИ 411 198 0,0473 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годљево САВИЋИ 265 199 0,2073 пашњак 4 

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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Годљево РУПНОВАЦ 339 526 0,2084 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годљево РУПНОВАЦ 339 535 0,0137 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годљево САВИЋИ 339 579 0,1773 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Годљево ПОЉЕ 172 766 0,0103

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Годљево ПОЉЕ 172 766 0,0204

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Годљево ПОЉЕ 172 766 0,2592 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Годљево ПОЉЕ 172 766 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Годљево ПОЉЕ 172 766 0,0500
земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Укупно Годљево 2,1262     

Дреновци ВЕЛИКИ КИК 128 1016/11 0,2084 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ВЕЛИКИ КИК 128 1016/2 0,2244 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ВЕЛИКИ КИК 128 1016/3 0,3960 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ВЕЛИКИ КИК 128 1016/6 1,2220 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ВЕЛИКИ КИК 128 1016/7 0,0300 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ПОБИЉЕ 128 1054/15 0,0702 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Дреновци ПОБИЉЕ 128 1060 0,2693 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ТРЕШЊИЦА 128 1068 0,2274 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ПОБИЉЕ 128 1114/1 1,4208 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КАНДИЋИ 128 1286/1 0,0385 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КАНДИЋИ 128 1287/1 0,0700 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КАНДИЋИ 128 1309/1 0,1482 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КАНДИЋИ 660 1454 0,2252 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци РАДОВИЋИ 244 1563/2 0,0605 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Дреновци ГАЈЧАНИ 128 1734 0,0420 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 459 185 0,0141 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дреновци ГАЈЧАНИ 128 1909 0,0274 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Дреновци ГАЈЧАНИ 210 1917 0,0690 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дреновци РАДОВИЋИ 244 1930/2 0,0038 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/11 0,0125 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/12 0,0128 њива 7 

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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Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/13 0,0902 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/16 0,3300 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/19 0,1575 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/21 0,3150 шума 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/21 0,2465 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/22 0,1515 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/23 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 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/23 0,0056 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/25 0,2925 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/26 0,0075 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/28 0,0770 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/29 0,1210 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/3 0,1350 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/31 0,3350 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/38 0,1018 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/38 0,1577 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/38 0,0058

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/4 0,2300 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/41 0,0993 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/43 0,0865 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/44 0,1455 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/45 0,0365 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/49 0,6175 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/51 0,1870 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/6 0,1005 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 21/8 0,0495 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци СЛАНАЦ 128 2342 0,0090 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци СЛАНАЦ 128 2343 0,0066 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 285 0,5450 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КРСМАНОВИЋИ 296 2888/7 0,0482 ливада 4 

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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Дреновци СЛАНАЦ 299 3122/5 0,0770 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 350 0,1313 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 356 0,0790 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 357 0,0630 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 359 0,0225 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 365 0,0240 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/14 0,1640 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/16 0,2160 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/20 0,0430 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/22 0,2140 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/23 0,2025 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/24 0,0215 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/25 0,2600 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/27 0,1494 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/30 0,8825 ливада 5 

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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Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/33 0,3045 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/37 0,2730 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/38 0,0505 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/49 0,1245 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/50 0,1124 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/52 0,0560 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/54 0,2725 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/55 0,5400 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/58 0,2725 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/59 0,1245 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/66 0,2805 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/7 0,2000 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 369/77 0,1380 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 375/1 0,0990 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 375/2 0,1295 ливада 5 

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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Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 382 0,2844 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 383 0,0940 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 386 1,1158 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 418 0,7598 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 419 0,9997 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 420 0,4972 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 421 0,9428 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 422/12 1,3650 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 422/15 0,3275 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 422/16 0,3965 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 422/17 0,1893 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 422/17 0,4835 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 422/3 0,2140 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 422/5 0,1790 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 422/6 0,0685 пашњак 5 

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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Дреновци ОРЛОВИЋА 128 423 0,2591 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 424 0,2863 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 461 0,3220 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ЗАБАВА 128 492/1 0,9769 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 51 0,4608 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 52 0,4444

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ЉУТА СТЕНА 128 571 0,3892 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ЉУТА СТЕНА 128 576 1,2520 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ЉУТА СТЕНА 552 577 1,0390 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ЉУТА СТЕНА 552 577 1,1235 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци САМАРИ 128 603 0,3473 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОСИЦА 210 666 1,1746 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОСИЦА 210 674 0,0870 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОСИЦА 210 684 0,9365 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/12 0,1740 пашњак 5 

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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Дреновци КОМ 128 758/24 0,6600 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/34 0,0160 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/35 0,6140 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/38 0,1520 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/39 0,1640 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/47 0,0613 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/47 0,1430 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/52 0,2540 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/55 0,2975 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/56 0,0630 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/57 0,0290 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/58 0,0250 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/60 0,1085 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/62 0,0800 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци КОМ 128 758/67 0,5350 пашњак 5 

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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Дреновци КОМ 128 760 0,6365 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци БРЕЗИК 128 791 0,1418 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 898 0,0267 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 899 0,0944 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 902 0,0044 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 912 0,1320 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 913 0,1480 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ОРЛОВИЋА 128 915 0,0204 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 916 0,3996 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 917 0,2460 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 918 0,1400 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 920 0,2378 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ГОЈЦЕВИЦА 128 936 0,3600 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци МАЛИ КИК 210 979/3 0,3380 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дреновци ВЕЛИКИ КИК 128 999/2 1,2000 ливада 5 

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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Укупно Дреновци 39,5306     

Дубница БЕЛЕ СТЕНЕ 168 119 2,0630 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ЈАГОДЊАК 127 288/1 0,5220 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ЈАГОДЊАК 127 295/2 0,1069 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ЈАГОДЊАК 127 295/2 0,2013 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ЈАГОДЊАК 127 297/1 0,3040 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ЈАГОДЊАК 127 297/1 0,7834 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ЈАГОДЊАК 127 297/2 0,0714 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ЈАГОДЊАК 233 309 0,1701 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ЈАГОДЊАК 233 309 0,1758 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ВРЕЛО 41 410 0,0580 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница У ВРЕЛИМА 41 418 0,0191 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница РУДИНЕ 127 506/2 0,1066 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ЈАГОДЊАК 168 516 0,1728 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница ВУКОБАРА 168 667/2 0,0720 ливада 4 

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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Дубница БРЕЗАЊЕ 168 781 0,5719 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница БРЕЗАЊЕ 168 783 0,0675 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница БРЕЗАЊЕ 168 796/1 1,6154 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Дубница МАРЈАНОВИЋИ 41 829/5 0,0479 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Укупно Дубница 7,1291     

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 495 1006 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 495 1006 0,0017 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 495 1006 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI-ЛИЦКЕ 
ДИВИЗИЈЕ 1813 1010/1 0,0559 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) Л.ДИВИЗИЈЕ 1548 1022 0,0119

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Л.ДИВИЗИЈЕ 1548 1022 0,0228 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 1115 1030 0,0078 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 1115 1030 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 1115 1030 0,0067

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 1115 1030 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 649 1039 0,0132 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 649 1039 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 649 1039 0,0138

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1230 104/4 0,0281 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ГРБИЋИ 1341 1045/4 0,0652 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ГРБИЋИ 1341 1045/4 0,0154

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

НИКОЛЕ 
ГРБИЋА 687 1047/2 0,0012 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) Н.ГРБИЋА 1315 1048/2 0,0658 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Н.ГРБИЋА 1315 1048/2 0,0083

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

НИКОЛЕ 
ГРБИЋА 685 1055 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

НИКОЛЕ 
ГРБИЋА 685 1055 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

НИКОЛЕ 
ГРБИЋА 685 1055 0,0011 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Н. ГРБИЋА 679 1057 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Н. ГРБИЋА 679 1057 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Н. ГРБИЋА 679 1057 0,0013 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) Н. ГРБИЋА 679 1057 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

НИКОЛЕ 
ГРБИЋА 1319 1059/2 0,0890 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) Н. ГРБИЋА 1826 1060 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Н. ГРБИЋА 1826 1060 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Н. ГРБИЋА 1826 1060 0,0105 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 114 1062/1 0,7620 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 114 1062/1 0,0075

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 114 1063 0,0066

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 114 1063 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 114 1063 0,4710 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 114 1063 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 125 1064 0,0363 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 125 1064 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 753 107 0,0032

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 753 107 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 753 107 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 753 107 0,0008 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КРУШЕВЉЕ 1287 1088/2 0,0839 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КРУШЕВЉЕ 1287 1088/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КРУШЕВЉЕ 1312 1088/4 0,0676 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КРУШЕВЉЕ 1312 1088/4 0,0080

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 113 1090/9 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 113 1090/9 0,0272 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 113 1090/9 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 1114 1093 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 1114 1093 0,0088 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 1114 1093 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КРУШЕЦЕ 1020 1097/1 0,1135 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) КРУШЕЦЕ 1020 1097/6 0,0471 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 749 110 0,0348 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 749 110 0,0041

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 749 110 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 749 110 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 1123 1100 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 1123 1100 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI Л. 
ДИВИЗИЈЕ 1123 1100 0,0017 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 1285 1106/11 0,0702 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 1285 1106/2 0,1396 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 1307 1106/6 0,0076 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 1307 1106/6 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 1307 1106/6 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 1196 1109 0,0382 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1153 111 0,0542 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 1195 1110/2 0,0347 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 1195 1110/2 0,0017

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) РАСИШТЕ 924 1137/1 0,1962 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) РАСИШТЕ 924 1137/4 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) РАСИШТЕ 924 1137/4 0,0164 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 759 114 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 759 114 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 759 114 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 759 114 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 759 114 0,2600 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 759 114 0,0002

земљиште 
под делом 
зграде 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М .РОГИЋА 655 1140 0,0326 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) М. МАРКОВИЋА 512 1142/1 0,0446 воћњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М. МАРКОВИЋА 512 1142/1 0,0144

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М. МАРКОВИЋА 512 1142/1 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М. МАРКОВИЋА 1679 1142/2 0,0555 воћњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) М. МАРКОВИЋА 1679 1142/2 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Косјерић 
(варош) М. МАРКОВИЋА 1675 1142/3 0,0704 воћњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) М. МАРКОВИЋА 1071 1142/4 0,0409 воћњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М. МАРКОВИЋА 1071 1142/4 0,0094

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 458 1157 0,0427 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 458 1157 0,0058

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 458 1157 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 458 1157 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 462 1159/1 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 462 1159/1 0,0903 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 462 1159/1 0,0078

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 462 1159/1 0,0054

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 1203 1159/4 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 1203 1159/4 0,0236 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КАРАЂОРЂЕВА 1203 1159/4 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 416 1165 0,0478 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 13 1185 0,0160 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 13 1185 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 13 1185 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
ИГУМАНОВИЋА 1831 1187/3 0,0103 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) САВЧИЋЕВА 1703 1197 0,0132 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) САВЧИЋЕВА 1703 1197 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) САВЧИЋЕВА 1703 1197 0,0088

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј. Л. СУБИЋ 265 1202/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј. Л. СУБИЋ 265 1202/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј. Л. СУБИЋ 265 1202/1 0,0019 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј. Л. СУБИЋ 1244 1202/2 0,0548 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј. Л. СУБИЋ 1244 1202/2 0,0167

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
ИГУМАНОВИЋА 1742 1219/2 0,0103 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
ИГУМАНОВИЋА 1742 1219/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 816 122 0,2234 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 816 122 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1921 1226/1 0,0484 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1921 1226/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 384 1226/3 0,0076 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 390 1231 0,3417 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 371 1240 0,0252

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 371 1240 0,0320 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 371 1240 0,0372

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 371 1240 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1358 1241 0,0008

земљиште 
под делом 
зграде 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1358 1241 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1358 1241 0,0764 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1358 1242/1 0,0421 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 408 1242/2 0,0475 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 1148 1252/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 1148 1252/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 1148 1252/1 0,1171 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 1148 1252/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 1148 1252/1 0,0032

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 900 1252/2 0,1424 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 899 1254 0,1197 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 896 1258 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 896 1258 0,0423

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 896 1258 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 896 1258 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 896 1258 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 896 1258 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 896 1258 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 896 1258 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 907 1263 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 907 1263 0,0205 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 907 1263 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 1498 1266 0,0180

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 1498 1266 0,0987 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 887 1267/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 887 1267/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 887 1267/1 0,0071

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 887 1267/1 0,0226 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 913 1274 0,0834 њива 5 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

М. 
МАРКОВИЋА 518 1284 0,0032

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
МАРКОВИЋА 518 1284 0,0026 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
МАРКОВИЋА 518 1284 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
МАРКОВИЋА 518 1284 0,0468

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 868 1294 0,0140

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 868 1294 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 868 1294 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 868 1294 0,0005 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 871 1295 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 871 1295 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 871 1295 0,0087 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 871 1295 0,0035

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 871 1295 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 878 1297 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 878 1297 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 878 1297 0,0544 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 914 1299 0,0959 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ГАЈЕВИ 104 130 0,1385 воћњак 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) РАДОЈЕВИЋИ 934 1301 0,2493 ливада 5 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
ЂОРЂЕВИЋА 911 1306 0,0867 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) БРДО 49 1311 0,2656 ливада 5 Није државна својина Промена 

облика својине
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Косјерић 
(варош) БРДО 49 1312 0,1213 воћњак 4 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ЈАСИК 60 1315 0,0640 њива 4 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ЛИМАЦ 49 1319 0,2366 ливада 5 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ЈАСИК 60 1321 0,0660 пашњак 5 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ЈАСИК 60 1321 0,1162 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић 
(варош) ИВЉЕ 253 1323/1 0,0732 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
РАДОЈЕВИЋИ 932 1323/2 0,0456 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ИВЉЕ 60 1323/3 0,0451 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 940 1324 0,0096

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 940 1324 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 940 1324 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 940 1324 0,0243 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 934 1326/1 0,0482 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 934 1326/2 0,0068 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 934 1334 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 934 1334 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 934 1334 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 934 1334 0,0404 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 934 1334 0,0115

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 935 1335 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 935 1335 0,0426 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) СОКОВАЧА 60 1338 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) СОКОВАЧА 60 1338 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) СОКОВАЧА 60 1338 0,0584 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) СОКОВАЧА 60 1339 0,0814 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

З. 
РАДОЈЕВИЋИ 955 1348 0,0401 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ИВЉЕ 60 1363 0,1147 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић 
(варош) ГАЈЕВИ 105 137 0,0972 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић 
(варош) ИВЉЕ 252 1370 0,0602 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ИВЉЕ 252 1370 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ЈАРУГА 1852 1375 0,0080

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ЈАРУГА 1852 1375 0,1997 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ИВЉЕ 246 1381 0,0005 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ИВЉЕ 246 1381 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ИВЉЕ 246 1381 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ИВЉЕ 244 1384 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ИВЉЕ 244 1384 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ИВЉЕ 244 1384 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ИВЉЕ 244 1384 0,0080

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ИВЉЕ 244 1384 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ИВЉЕ 244 1384 0,0061 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГАЈЕВИ 1143 141/2 0,0125 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1844 1415/1 0,0678 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) РИБЊАК 56 1416/1 0,1014 ливада 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 834 1418/1 0,0954 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1831 1418/3 0,0108 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) РИБЊАК 842 1419/1 0,0071

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) РИБЊАК 842 1419/1 0,1341 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1159 1420 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1159 1420 0,0123 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1159 1420 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1159 1420 0,0032

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1159 1420 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1159 1421/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1159 1421/1 0,0435 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1159 1421/2 0,1027 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 839 1424/1 0,0361 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1188 1424/2 0,0068 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1188 1424/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. 
РАДОВАНОВИ

ЋА 
1188 1424/2 0,0491

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1188 1424/2 0,0076

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1190 1427/1 0,0364 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1190 1427/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1190 1427/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1837 1427/2 0,0356 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1837 1427/2 0,0138

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 839 1427/4 0,0019 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) РИБЊАК 1191 1428/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) РИБЊАК 1191 1428/1 0,0306 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) РИБЊАК 1831 1428/2 0,0039 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1304 1429/1 0,0085

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1304 1429/1 0,0345 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1964 1436/2 0,0500 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1374 1438/3 0,0167

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1374 1438/3 0,0536 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 



Број 4/19                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  25. април  2019. године 

 52

Косјерић 
(варош) 

П. 
РАДОВАНОВИ

ЋА 
1378 1438/4 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1378 1438/4 0,0704 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1187 1438/6 0,0183 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1948 1439/1 0,0042

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1948 1439/1 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1948 1439/1 0,0075

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1948 1439/1 0,0111

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1948 1439/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1948 1439/1 0,0708 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1948 1439/1 0,0039

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
ПАВЛОВИЋА 1193 1440/2 0,0034

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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
ПАВЛОВИЋА 1193 1440/2 0,0905 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
ПАВЛОВИЋА 1415 1459 0,0946 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
ПАВЛОВИЋА 1415 1460 0,1097 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

С. 
ПАВЛОВИЋА 1546 1472 0,0747 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 1545 1474/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 1545 1474/2 0,0771 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 31 1476/1 0,0390 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 31 1476/2 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 31 1476/2 0,0036

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 31 1476/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 31 1476/2 0,0669 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 31 1476/2 0,0114

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 48 1477/1 0,0610 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 46 1477/2 0,0628 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 47 1477/3 0,0586 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) РАКИТА 893 1478 0,1415 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ГОРЊА ТРСКА 31 1479 0,3285 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

П. РАДО-
ВАНОВИЋА 1187 1480 0,1242 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ТРСКА 842 1482 0,1958 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 



Број 4/19                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  25. април  2019. године 

 54

Косјерић 
(варош) ТРСКА 842 1482 0,1540 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ЛУГОВИ 54 1483/1 0,1546 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ЂОРЂЕВИЋИ 893 1485 0,4690 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) САВЧИЋЕВА 919 1486 0,1259 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ГОРЊЕ ПОЉЕ 56 1488 0,0638 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) САВЧИЋЕВА 922 1490 0,3680 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ГАЈЕВИ 581 150 0,0813 њива 4 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) Т.ПОЉЕ 1479 1507/1 0,0963 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ОГРАДА 587 151 0,0997 њива 4 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1507 1535 0,0444 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1507 1535 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1507 1535 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ј. 
ЂУКАНОВИЋА 1507 1535 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ОГРАДЕ 596 154 0,1421 њива 4 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ДИВЧЕВИЋИ 160 1545/2 0,0611 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Косјерић 
(варош) ВОЈНИЧКА 54 16 0,0145 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ВОЈНИЧКА 54 16 0,0354 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ВОЈНИЧКА 54 16 0,2414 ливада 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 572 169 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 572 169 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 572 169 0,0512 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 787 17 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 787 17 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 787 17 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 787 17 0,0162 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 787 17 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 571 171 0,0278 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 569 177 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 569 177 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 569 177 0,1055 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) БОБРЂЕ 565 180/2 0,0218 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) БОБРЂЕ 1220 180/5 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) БОБРЂЕ 1220 180/5 0,0231 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 564 181 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 564 181 0,0058

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 564 181 0,0760 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 554 186 0,0072

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 554 186 0,0058 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 554 186 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 554 186 0,0041

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 792 19 0,0081

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 792 19 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 792 19 0,0098 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 792 19 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 568 197 0,0342 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 



Број 4/19                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  25. април  2019. године 

 57

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 568 197 0,2573 воћњак 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 555 202 0,0617 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 555 202 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 555 202 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 553 203 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 553 203 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 553 203 0,0510 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 553 203 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

МИЛЕВЕ 
КОСОВАЦ 722 214 0,0279 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) СТУБЛАР 1301 215/1 0,0096

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) СТУБЛАР 1301 215/1 0,0598 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) СТУБЛАР 1275 215/2 0,0695 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) СТУБЛАР 1275 215/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

МИЛЕВЕ 
КОСОВАЦ 1774 223/9 0,0688 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 718 231 0,0386 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 718 231 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 1252 235/1 0,0256 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН.СПОМ
ЕНИЦЕ 1252 235/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 1252 235/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГАЈЕВИ 98 238/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГАЈЕВИ 98 238/1 0,0618 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГАЈЕВИ 98 238/1 0,0066

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГАЈЕВИ 101 246 0,0755 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГАЈЕВИ 1372 252/5 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГАЈЕВИ 1372 252/5 0,0067

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГАЈЕВИ 1372 252/5 0,0604 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГАЈЕВИ 1755 252/7 0,0080 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГАЈЕВИ 81 252/8 0,0128 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 193 255 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 193 255 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 
пољопривредн
о земљиште_ 



Број 4/19                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  25. април  2019. године 

 59

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 193 255 0,0063 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГАЈЕВИ 87 272 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГАЈЕВИ 87 272 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГАЈЕВИ 87 272 0,0093 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1394 28/3 0,0112 ливада 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1394 28/4 0,0004 ливада 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) КЛАДОРОБА 1482 29/4 0,0033 ливада 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) КЛАДОРОБА 822 29/5 0,0005 ливада 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) КЛАДОРОБА 822 29/7 0,0058 ливада 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) КЛАДОРОБА 1950 296/6 0,0233 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

СУБЈЕЛСКИ 
ПУТ 1610 311 0,0706 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) КРУГЛИЦА 1080 318 0,3461 ливада 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ЛУГОВИ 143 335 0,3102 ливада 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ЈОЖЕ БАРУХА 1831 343 0,0860 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић 
(варош) КЛАДОРОБА 1222 347/2 0,1055 ливада 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Косјерић 
(варош) 

СУБЈЕЛСКИ 
ПУТ 1623 356/2 0,0193

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

СУБЈЕЛСКИ 
ПУТ 1623 356/2 0,1195 пашњак 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

СУБЈЕЛСКИ 
ПУТ 1623 356/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 360 370 0,0558 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1524 371/1 0,0374 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1525 371/2 0,0548 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1259 371/3 0,0143 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1259 371/4 0,0043 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1248 372 0,0020 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1248 372 0,0479

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1248 372 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 356 374 0,0096

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 356 374 0,0747 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 356 374 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1291 375/1 0,0420 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1291 375/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 349 377/1 0,0340 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 349 377/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 349 377/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КОД ПРУГЕ 1831 377/2 0,0778 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1259 379 0,0485 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 340 386/5 0,0095 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 1849 386/7 0,0380 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 1014 387/1 0,0184 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 1829 387/10 0,0008 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 68 387/2 0,0028 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 68 387/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 68 387/2 0,0130

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 70 387/3 0,0088

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 70 387/3 0,0098

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 70 387/3 0,0007 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 70 387/3 0,0412

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 69 387/4 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 69 387/4 0,0052 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 69 387/4 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 1469 387/5 0,0050 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 1469 387/5 0,0090

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 1469 387/5 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 1831 387/6 0,0044 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 71 387/7 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 71 387/7 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 71 387/7 0,0041 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 71 387/7 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 1848 387/8 0,0187 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 176 401/1 0,0087

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 176 401/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 176 401/1 0,1999 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 176 401/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) БЕЛИ ГАЈ 179 406 0,0227 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 179 406 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 179 406 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 179 406 0,0290

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 179 406 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 192 427 0,0025 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 192 427 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГАНА 
ТОМИЋА 192 427 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАНСКЕ 
СПОМЕНИЦЕ 229 441 0,0372 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

Ж. 
ЈОВАНОВИЦА 222 446 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ж. 
ЈОВАНОВИЦА 222 446 0,0139 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ж. 
ЈОВАНОВИЦА 222 446 0,0096

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 319 482 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 319 482 0,0357 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 319 482 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 319 482 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) Ј.БАРУХА 319 482 0,0229

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 197 485 0,0039

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 197 485 0,0096

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ДРАГОСЛАВА 
МАРКОВИ 197 485 0,0500

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Д. 
МАРКОВИЋА 1418 488 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Д. 
МАРКОВИЋА 1418 488 0,0021 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Д. 
МАРКОВИЋА 1418 488 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 67 489 0,0086 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 67 489 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 67 489 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 748 49 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 748 49 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 748 49 0,0320 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 1664 490 0,0011 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 1664 490 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ВУКАШИНА 
МАРКОВИЋА 1664 490 0,0142

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Д. 
МАРКОВИЋА 996 499 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Д. 
МАРКОВИЋА 996 499 0,0042 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 811 5 0,0650 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1333 50/2 0,0096

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1333 50/2 0,0226 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1333 50/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1273 50/3 0,0543 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1273 50/3 0,0067

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ЈОЖЕ БАРУХА 300 501 0,0229 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ЈОЖЕ БАРУХА 300 501 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ЈОЖЕ БАРУХА 300 501 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ж. 
ЈОВАНОВИЦА 230 507 0,0073 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Ж. 
ЈОВАНОВИЦА 230 507 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 709 519 0,0102 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН.СПОМ
ЕНИЦЕ 709 519 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 709 519 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 709 519 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 1731 524/2 0,0033 воћњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 1731 524/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 1731 524/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

НОС. АЛ. 
СПОМЕНИЦЕ 694 537 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

НОС. АЛ. 
СПОМЕНИЦЕ 694 537 0,0217 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

НОС. АЛ. 
СПОМЕНИЦЕ 694 537 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

НОС. АЛ. 
СПОМЕНИЦЕ 694 537 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 805 54 0,0090

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 805 54 0,0533 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 698 541 0,0299 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 698 541 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 698 541 0,0035

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБАН. 
СПОМЕНИЦЕ 698 541 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М. РАКИЋА 606 546 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М. РАКИЋА 606 546 0,0080

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М. РАКИЋА 606 546 0,0029 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М. РАКИЋА 606 546 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1135 55 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1135 55 0,0533 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) БЕЗИМЕНИ 1258 552 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) БЕЗИМЕНИ 1258 552 0,0038 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) БЕЗИМЕНИ 1258 552 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 526 564 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 526 564 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 526 564 0,0028 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 524 565 0,0078 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 524 565 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 524 565 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 524 565 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 525 569 0,0053 воћњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 525 569 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 525 569 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 525 569 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 1832 57 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 1832 57 0,0500 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 528 570 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 528 570 0,0096

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 528 570 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 528 570 0,0126 воћњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 756 58/2 0,0468 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

Р. 
МИЛОШЕВИЋ

А 
199 585/1 0,2016 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) РОСУЉЕ 1831 585/2 0,1611 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) РОСУЉА 280 585/3 0,2654 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

Р. 
МИЛОШЕВИЋА 1812 587/1 0,0430 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Р. 
МИЛОШЕВИЋА 1812 587/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Р. 
МИЛОШЕВИЋА 963 588/1 0,0424

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Р. 
МИЛОШЕВИЋА 963 588/1 0,0076

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Р. 
МИЛОШЕВИЋА 963 588/1 0,0089

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Р. 
МИЛОШЕВИЋА 963 588/1 0,0062 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
МИЛОШЕВИЦА 975 588/3 0,0284 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

РАДА 
МИЛОШЕВИЦА 975 588/3 0,0066

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) М.КОСОВАЦ 582 593 0,0473 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) РОСУЉЕ 1016 597/1 0,7726 ливада 3 Није државна својина Промена 

облика својине
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Косјерић 
(варош) НОВА 11 62 598 0,0729 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 789 60 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 789 60 0,0049 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 789 60 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 858 613/2 0,0486 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) БАРЕ 1290 617/1 0,3673 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1303 619/1 0,0571 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1303 619/2 0,0280 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1303 619/2 0,0119

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 859 621 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 859 621 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 859 621 0,2770 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 856 624 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 856 624 0,0081 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 856 624 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 856 624 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 856 625 0,0882 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 855 626 0,0110

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 855 626 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 855 626 0,0282 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 855 626 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 855 627 0,0712 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 854 629/1 0,1356 њива 4 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 756 63/1 0,0036

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 756 63/1 0,0017

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 756 63/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 756 63/1 0,6013 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 756 63/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 756 63/1 0,0082

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 756 63/1 0,0063

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1235 63/2 0,0687 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1235 63/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1235 63/7 0,0031 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПОЉЕ 1831 633/7 0,0106 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПОЉЕ 1831 633/8 0,0001 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПОЉЕ 1685 633/9 0,0090 пашњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

ПЕТРОВО 
КУЦИШТЕ 1272 639/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ПЕТРОВО 
КУЦИШТЕ 1272 639/2 0,0077

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ПЕТРОВО 
КУЦИШТЕ 1272 639/2 0,0086 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ПЕТРОВО 
КУЦИШТЕ 1269 639/3 0,0076

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ПЕТРОВО 
КУЦИШТЕ 1269 639/3 0,0570 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ПЕТРОВО 
КУЦИШТЕ 1270 640/6 0,0563 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ПЕТРОВО 
КУЦИШТЕ 1270 640/6 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 1271 640/7 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ГРБИЋИ 1271 640/7 0,0707 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

НИКОЛЕ 
ГРБИЋА 681 641 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

НИКОЛЕ 
ГРБИЋА 681 641 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

НИКОЛЕ 
ГРБИЋА 681 641 0,0353 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI ЛИЧКЕ 
ДИВИЗИЈЕ 1088 645 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI ЛИЧКЕ 
ДИВИЗИЈЕ 1088 645 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

VI ЛИЧКЕ 
ДИВИЗИЈЕ 1088 645 0,0126 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1831 648/2 0,0071 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 649 0,0572

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 649 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 649 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 649 0,0500

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 649 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1176 650/2 0,0656 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1176 650/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1174 650/3 0,0076

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1174 650/3 0,0656 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1173 650/4 0,0500

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1173 650/4 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1173 650/4 0,0079

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 850 651 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 850 651 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 850 651 0,0237 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 850 651 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 653 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 653 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 653 0,0097

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 653 0,0412

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 653 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 653 0,0338 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 654 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 851 654 0,0415 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 852 655 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 852 655 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 852 655 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 852 655 0,0187 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1142 657 0,0096

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1142 657 0,0756 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОД ОСОЈЕ 1142 657 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1169 658/1 0,0085

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1169 658/1 0,0722 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1170 658/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1170 658/2 0,0206 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1170 658/2 0,0103

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1251 658/3 0,0100 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1251 658/3 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1251 658/3 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1172 658/4 0,0082

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1172 658/4 0,0682 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) БАРЕ 420 659 0,2008 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ЈОЖЕ БАРУХА 289 673 0,0033 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ЈОЖЕ БАРУХА 289 673 0,0501

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ЈОЖЕ БАРУХА 289 673 0,0096

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. МИЛИВО-
ЈЕВИЋА 1518 682 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. МИЛИВО-
ЈЕВИЋА 1518 682 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. МИЛИВО-
ЈЕВИЋА 1518 682 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. МИЛИВО-
ЈЕВИЋА 1518 682 0,0279 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. МИЛИВО-
ЈЕВИЋА 1518 682 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. МИЛИВО-
ЈЕВИЋА 1938 684/1 0,0441 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

С. МИЛИВО-
ЈЕВИЋА 1939 684/3 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

С. МИЛИВО-
ЈЕВИЋА 1028 685 0,0088

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 



Број 4/19                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  25. април  2019. године 

 77

Косјерић 
(варош) 

С. 
МИЛИВОЈЕВИЋ

А 
1028 685 0,0478 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
МИЛИВОЈЕВИЋ

А 
1028 685 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. МИЛИВО-
ЈЕВИЋА 1033 689 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
МИЛОЈЕВИЋА 1033 689 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
МИЛОЈЕВИЋА 1033 689 0,0157 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
МИЛОЈЕВИЋА 1033 689 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
МИЛОЈЕВИЋА 1026 691 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
МИЛОЈЕВИЋА 1026 691 0,0406 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
МИЛОЈЕВИЋА 1026 691 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

С. 
МИЛОЈЕВИЋА 1026 691 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) С. ПЕНЕЗИЋА 1019 697 0,0640 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 773 7 0,0660 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 773 7 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 773 7 0,0092

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ЈОЖЕ БАРУХА 284 705 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ЈОЖЕ БАРУХА 284 705 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ЈОЖЕ БАРУХА 284 705 0,0184 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 806 71 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 806 71 0,0367 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 819 72 0,0526 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

СВЕТОЗАРА 
ПОЗНАНОВИЋА 1604 722/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

СВЕТОЗАРА 
ПОЗНАНОВИЋА 1604 722/1 0,1670 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

СВЕТОЗАРА 
ПОЗНАНОВИЋА 1604 722/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
979 723 0,0141

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
979 723 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
979 723 0,0082 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
986 734 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
986 734 0,0011 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
986 734 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
987 735 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
987 735 0,0044 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
987 735 0,0462

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
987 735 0,0032

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
987 735 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБ. 
СПОМЕНИЦЕ 1210 741/3 0,0009 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБ. 
СПОМЕНИЦЕ 1210 741/3 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АЛБ. 
СПОМЕНИЦЕ 1210 741/3 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
1831 741/4 0,0058 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
1831 741/4 0,0012

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГРОБЉИЦА 1212 742/3 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГРОБЉИЦА 1212 742/3 0,0077 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГРОБЉИЦА 1212 742/3 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГРОБЉИЦА 1213 742/4 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГРОБЉИЦА 1213 742/4 0,0119

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГРОБЉИЦА 1213 742/4 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ГРОБЉИЦА 1214 742/5 0,0109

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГРОБЉИЦА 1214 742/5 0,0021 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ГРОБЉИЦА 1214 742/5 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ДУСКО ПОЉЕ 1831 743/2 0,0009 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ДУСКО ПОЉЕ 1831 743/3 0,0302 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ДУСКО ПОЉЕ 1831 743/4 0,0102 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ДУСКО ПОЉЕ 1831 743/5 0,0119 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 821 75 0,0388 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 821 75 0,0115

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КЛАДОРОБА 1917 750 0,9068 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) БЕЛИ ГАЈ 1259 751 0,3248 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) БАШЦА 353 759 0,0906 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1847 77/1 0,0727 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 815 77/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 815 77/2 0,0482 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
1215 778/3 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
1215 778/3 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КНЕЗА 
АЛЕКСА 

ПОПОВИЋ 
1215 778/3 0,0132

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 61 78/1 0,0111 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 61 78/4 0,0306 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) С. ПЕНЕЗИЋА 275 781 0,1177 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ДУСКО ПОЉЕ 1020 784 0,0768 пашњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) АДА 1674 785/1 0,0479 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) АДА 1673 785/3 0,0442 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) АДА 1655 785/4 0,0380 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) АДА 1655 785/4 0,0137

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) АДА 919 786/1 0,1560 ливада 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) АДА 1000 786/2 0,0578 пашњак 1 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) АДА 919 787/1 0,1122 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) АДА 1000 787/2 0,1527 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине
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Косјерић 
(варош) АДА 1007 788 0,0073 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) РЕКА 497 791 0,1845 њива 4 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) АДА 1007 792 0,1964 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) АДА 1000 793 0,3061 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) АДА 728 794 0,2601 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) АДА 1343 796 0,1434 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

ТУРСКО 
ПОЉЕ 1788 797 0,1188 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) АДА 1018 798 0,2575 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 783 80/1 0,0065

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 783 80/1 0,0462 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 783 80/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 784 81 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 784 81 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 784 81 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 784 81 0,0415 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 784 81 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КЛАДОРОБА 1831 821/3 0,0056 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ДИВЧЕВИЋИ 160 835 0,5937 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић 
(варош) ДИВЧЕВИЋИ 133 837 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ДИВЧЕВИЋИ 133 837 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ДИВЧЕВИЋИ 133 837 0,0687 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ДИВЧЕВИЋИ 133 837 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ДИВЧЕВИЋИ 1831 838 0,0795 пашњак 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 777 84 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 777 84 0,1157 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 777 84 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 776 85 0,0067

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 776 85 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 776 85 0,0199 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) КЛАДОРОБА 1831 857 0,0991 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Косјерић 
(варош) ПОРЕД РЕКЕ 160 858 0,1028 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 1626 86 0,0534 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 1431 860 0,4270 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) САВЧИЋЕВА 1431 861/1 0,2132 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ВОДОЈАНИЈЕ 56 861/2 0,1755 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) САВИЋЕВО 893 862/1 0,0362 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) САВИЋЕВО 893 862/2 0,0063 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) САВЧИЋЕВА 1431 863 0,0950 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ПОЉЕ 1431 865 0,3348 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) ВОДОЈАЖА 1431 866 0,0754 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) БОДОЈЕЛИЦЕ 1431 867/3 0,3556 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) КОД РАКЕТЕ 1431 867/4 0,2104 њива 2 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) САВЧИЋЕВА 1431 868 0,0806 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 39 869 0,0159 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 39 869 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 39 869 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 39 869 0,0064

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 49 870/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 49 870/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 49 870/1 0,0096

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 49 870/1 0,0046

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 49 870/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 49 870/1 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 49 870/1 0,1783 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 49 870/2 0,0544 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 49 870/2 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 50 870/3 0,0533 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 36 871 0,0410 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 36 871 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 36 871 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 36 871 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 775 88 0,0080

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 775 88 0,0082 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 775 88 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 775 88 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 42 884/1 0,2100 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 1434 884/2 0,0783 њива 3 Није државна својина Промена 

облика својине

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 14 885 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 14 885 0,0045 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 14 885 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 12 887 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 12 887 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 12 887 0,0416 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 10 888 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 10 888 0,0052

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 10 888 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 10 888 0,0987 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 7 891 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 7 891 0,0341 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 7 891 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

АНДРИЈЕ 
САВЧИЋА 7 891 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 450 900/1 0,0272 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић 
(варош) 

К КАРАЂО-
РЂЕВА 447 903 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 447 903 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 447 903 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 447 903 0,0240 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 447 903 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 771 91 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 771 91 0,0090

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 771 91 0,0186 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 771 91 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Р. ПЕТРО-
НИЈЕВИЋА 1266 912 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Р. ПЕТРО-
НИЈЕВИЋА 1266 912 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Р. ПЕТРО-
НИЈЕВИЋА 1266 912 0,0304 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

Р. ПЕТРО-
НИЈЕВИЋА 1266 912 0,0133

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 772 92/1 0,0086 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 768 94 0,0064

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 768 94 0,0173 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

ЗАСЕОК 
ПАНТИЋИ 768 94 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1718 95 0,1404 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 1646 957 0,0227 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 1646 957 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 1646 957 0,0139

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 1646 957 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 1646 957 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 
пољопривредн
о земљиште_ 
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Косјерић 
(варош) 

КАРАЂО-
РЂЕВА 1646 957 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1718 96 0,0068 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1718 96 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 1718 96 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
МАРКОВИЋА 487 964 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
МАРКОВИЋА 487 964 0,0235 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
МАРКОВИЋА 487 964 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
МАРКОВИЋА 487 964 0,0159

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) 

М. 
МАРКОВИЋА 487 964 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Косјерић 
(варош) ПАНТИЋИ 807 97 0,0606 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић 
(варош) 

КАРАЂОРЂЕВ
А 1342 980/2 0,0263 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Укупно Косјерић (варош) 37,7641     

Косјерић (село) БРЕСТОВАЦА 576 1083 0,1218 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ГРБИЦА 
ГЛАВИЦА 462 1226/2 0,1820 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Косјерић (село) КОСЈЕРИЋИ 488 1269/2 0,0769 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Косјерић (село) КОСЈЕРИЋИ 488 1269/2 0,0004

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић (село) КОСЈЕРИЋИ 121 1280 0,0342 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић (село) ПАЛЕЖ 326 1637 0,7040 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ДОЊЕ ПОЉЕ 121 2486/3 0,5352 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић (село) ГАЈЕВИ 1079 27/1 0,0095 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић (село) ГАЈЕВИ 1079 27/2 0,0007 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Косјерић (село) ГАЈЕВИ 1079 27/2 0,0038 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић (село) ГРАДИНА 121 2965 0,0230 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ГРАДИНА 576 3085 0,6563 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ПАЛЕЖ 121 3433 0,0172 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ПАЛЕЖ 576 3602/2 0,0941 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Косјерић (село) ДРМАНОВИНА 576 3720 0,3261 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ДРМАНОВИНА 121 3775 0,0480 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић (село) ЦРНОКОСА 289 3979 0,2918 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић (село) ЦРНОКОСА 289 3981 0,8143 ливада 5 

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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Косјерић (село) ЛИМАЦ 121 4036 0,1198 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ЛИМАЦ 289 4056 0,3933 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ГРАДИНА 576 4203 0,3869 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ГРАДИНА 121 4223 0,1651 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ГАЈЕВИ 121 590/1 0,0330 ливада 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) ЛАЗОВИ 121 629 0,0160 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Косјерић (село) БРЕСТОВАЦА 121 740 0,1684 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) БРЕСТОВАЦА 548 808/2 0,1104 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Косјерић (село) БРЕСТОВАЦА 121 819 0,0795 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Косјерић (село) 5,4117     

Маковиште 1 ЦРВЕНИ БРЕГ 198 1061 0,5889 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ЦРВЕНИ БРЕГ 1039 1086 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 

ШУМА 

Маковиште 1 ЦРВЕНИ БРЕГ 1039 1086 0,0285 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Маковиште 1 ЦРВЕНИ БРЕГ 1039 1086 0,0285 њива 6 Није државна својина Промена 
облика својине

Маковиште 1 ЦРВЕНИ БРЕГ 1039 1086 0,0146 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ЦРВЕНИ БРЕГ 197 1087 0,0320 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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пољпривредног инспектора 

Маковиште 1 ВЕЛИКИ 
ПАВЛЕН 197 110 0,2259 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 СУВАЈА 198 1163 0,8798 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 МАКОВИШКО 
ПОЉЕ 198 1288 0,1201 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Маковиште 1 СМРЕКОВАЦА 198 131/2 1,5920 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 СМРЕКОВАЦА 198 131/5 0,2799 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 СМРЕКОВАЦА 198 131/6 0,1600 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 СМРЕКОВАЦА 198 131/7 0,2780 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Маковиште 1 ЦРВЕНИ БРЕГ 198 1477 0,2506 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ДЕЛИЋИ 198 1501/1 1,0298 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ДЕЛИЋИ 198 1605 0,0750 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ДЕЛИЋИ 198 1605 0,0854 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 МАКОВИШКО 
ПОЉЕ 197 1737/3 0,0600 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Маковиште 1 МАКОВИШКО 
ПОЉЕ 569 1755/4 1,1246 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ДЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 

Маковиште 1 МАКОВИШКО 
ПОЉЕ 832 1759/1 0,1863 ливада 5 

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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Маковиште 1 МАКОВИШКО 
ПОЉЕ 994 1762 0,0180 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Маковиште 1 МАКОВИШКО 
ПОЉЕ 994 1764 1,0765 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 МАКОВИШКО 
ПОЉЕ 994 1769 0,0082 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Маковиште 1 МАКОВИШКО 
ПОЉЕ 198 1775 0,4783 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ГОРЊИ 
ДРАИЋИ 197 2919/1 0,0468

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Маковиште 1 ГОРЊИ 
ДРАИЋИ 197 2919/1 0,1881 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Маковиште 1 ГОРЊИ 
ДРАИЋИ 197 2959 0,0192 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ПОВЛЕНСКА 
КОСА 198 298 3,6706 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ПОВЛЕНСКА 
КОСА 198 301 0,8230 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 КРАЉЕВАЦ 198 3052 2,5664 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ГОРЊИ 
ДРАИЋИ 198 3063 6,0270 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ГОРЊИ 
ДРАИЋИ 198 3287/3 0,0500

земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Маковиште 1 ГОРЊИ 
ДРАИЋИ 198 3287/3 0,0126 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Маковиште 1 ГОРЊИ 
ДРАИЋИ 198 3287/3 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Маковиште 1 ГОРЊИ 
ДРАИЋИ 198 3292 0,1629 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Маковиште 1 ГОРЊИ 
ДРАИЋИ 197 3828 0,0146 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ПОД 
СТУБЛИНОМ 197 4101 0,0062 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 РЕНОВА 197 4505 0,0520 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Маковиште 1 РЕНОВА 198 4664 0,5259 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ПОПОВИНА 198 5316 0,0855 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ПОПОВИНА 198 5317 0,0715 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ПОПОВИНА 198 5318 0,0219 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 БРЕЗАК 198 539 2,8195 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 СУВАЈА 832 621 0,2681 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ПОВЛЕНСКА 
КОСА 832 632 0,7563 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ИВАШЕВИЦА 197 6406 0,0665

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 КУКАЉ 994 671 0,2868 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 КУКАЉ 198 677 0,4073 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ПОВЛЕНСКА 
КОСА 199 6994/2 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Маковиште 1 ПОВЛЕНСКА 
КОСА 199 6994/2 0,0009 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 



Број 4/19                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  25. април  2019. године 

 95

Маковиште 1 ПОВЛЕНСКА 
КОСА 199 7001/2 0,0098 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Маковиште 1 ГАЦИЦИ 197 7075 0,2095

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 КУКАЉ 198 714 5,9684 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 КУКАЉ 198 722 0,3683 ливада 5 Није државна својина Промена 
облика својине

Маковиште 1 ПРОВАЛИЈЕ 197 754 0,6852 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ДРЕЊАК 197 837 0,3517 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 1 ЦРВЕНИ БРЕГ 197 955 0,0319 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Укупно Маковиште 1 35,2037     

Маковиште 2 ШУМАРАК 6 5607/1 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 

ГРОБЉЕ 

Маковиште 2 ШУМАРАК 6 5607/1 0,1331 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Маковиште 2 ШЕПАЧКО 
БРДО 6 5867 0,0499 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 ШЕПАЧКО 
БРДО 6 5896 0,0320 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Маковиште 2 ШЕПАЧКО 
БРДО 191 5953 0,1893 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 6 5989 0,0478 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6064 0,1666 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6064 0,1585 њива 7 

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 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6064 0,0510 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6064 0,0485 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6064 0,5874 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6064 0,6177 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6065 0,0558 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6067 0,5299 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6076 0,1095 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6139 0,0114 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6173 0,2868 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6188 0,0638 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6191 0,1375 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 КОД КОЛИБЕ 190 6218 0,3029 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 111 6907 0,2560 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 111 6915 0,1663 њива 7 

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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Маковиште 2 БОРОВАЦ 190 6918 0,1694 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 БОРОВАЦ 187 6920/2 0,5000 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маковиште 2 ВАРДА 118 6954/3 0,1345 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Маковиште 2 ВАРДА 190 6974 0,0561 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Маковиште 2 ВАРДА 190 6976/1 0,0347 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Маковиште 2 ВАРДА 190 6976/1 0,0042

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Укупно Маковиште 2 4,9036     

Мионица БРДА 71 139 1,7314

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мионица ВЕЛИКО БРДО 227 239 0,1340 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Мионица ВЕЛИКО БРДО 69 241 0,0173 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мионица БРДА 227 366 1,0460

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГОЛЕТ 

Мионица БРДА 227 372/1 0,0405 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Укупно Мионица 2,9692     

Мрчићи РАЖАНА 173 1037/3 0,0100 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи КОЗОМОР 173 1075 1,7290 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи РАЖАНА 68 1173 0,0800 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Мрчићи РАЖАНА 173 1174 1,0931 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи РАЖАНА 529 1180/2 0,0688 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи РАЖАНА 529 1180/2 0,0062

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи РАЖАНА 389 1186 0,0151 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Мрчићи РАЖАНА 389 1186 0,0088

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Мрчићи РАЖАНА 389 1186 0,0500
земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Мрчићи РАЖАНА 173 1202 0,4621 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Мрчићи ТАВАНИ 68 138/2 0,3250 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи ТАВАНИ 68 138/5 0,2000 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи БУКОВИ 68 175/49 0,0197 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи БУКОВИ 68 175/49 0,0570 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи ТАВАНИ 68 400 0,2004 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи ТАВАНИ 528 415 0,4990 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи ТАВАНИ 67 420 0,0454

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи ТАВАНИ 67 422 0,0802

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Мрчићи ЛУЈИЦА ВИС 68 65/12 0,0850 њива 8 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи МЕТАЉКА 67 678 0,2372 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи ЛИВАДАК 67 959/2 0,0639 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи ЛИВАДАК 67 988/2 0,2246 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мрчићи ЛИВАДАК 68 988/4 0,5239 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Мрчићи 6,0844     

Мушићи ИЛИЋА 
СТРАНА 118 103 0,5607 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Мушићи ЛУГОВИ 332 1130/2 0,1829 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мушићи СИМОВИЦА 
БРДО 114 1261 0,0454 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Мушићи ЧОЛАКОВИНА 163 444 0,0546

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мушићи ЛУГОВИ 114 709/11 0,0759 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Мушићи ЧОЛАКОВИНА 114 807 0,0647 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мушићи ЧОЛАКОВИНА 114 820 0,0467 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Мушићи 1,0309     

Парамун У БАРИЦАМА 51 156/2 0,3297 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Парамун У ПРИСОЈУ 51 336 0,6637 пашњак 5 

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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Парамун У ПРИСОЈУ 51 344 0,2539 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Парамун НА ГЛАВИЦИ 51 474/1 2,4170 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Парамун НА ГЛАВИЦИ 51 589 1,0571 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Парамун НА ГЛАВИЦИ 51 617 0,2588 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Парамун ГЛАВИЦА 67 727/3 0,0300 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Парамун КОД ЈЕЗЕРА 51 813 0,1279 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Парамун У ВРТИЈЕВЦУ 52 82/1 0,5394 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Парамун У ВРТИЈЕЉЦИ 51 82/2 0,1000 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Парамун 5,7775     

Полошница 1 ИЛИЋИ 115 111/1 0,0827 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Полошница 1 ИЛИЋИ 115 111/1 0,4256 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 1 ИЛИЋИ 115 111/2 0,1305 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 1 ИЛИЋИ 115 111/3 0,0180 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Полошница 1 БРЂАНИ 17 1249 0,0598 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 1 БРЂАНИ 115 1661 0,5848 ливада 4 

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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Полошница 1 ЈОКИЋИ 45 490 0,2959 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 1 БРЂАНИ 176 597/1 0,0015 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Полошница 1 ИЛИЋИ 115 98/1 0,1990 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 1 ИЛИЋИ 115 98/2 0,0603 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 1 ИЛИЋИ 115 98/4 0,2452 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 1 ИЛИЋИ 115 98/5 0,1385 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 1 ИЛИЋИ 115 98/7 0,2855 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 1 ИЛИЋИ 115 98/8 0,0105 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Полошница 1 2,5378     

Полошница 2 - 193 1067/1 0,1132 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ВЕСЕЛИ-
НОВИЋИ 193 1067/2 0,1355 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ВЕСЕЛИ-
НОВИЋИ 89 1075/5 0,0199 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Полошница 2 ВЕСЕЛИ-
НОВИЋИ 74 1133/1 0,0211 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ВЕСЕЛИ-
НОВИЋИ 74 1133/2 0,3459 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Полошница 2 ВЕСЕЛИ-
НОВИЋИ 74 1133/4 0,0450 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Полошница 2 ВЕСЕЛИ-
НОВИЋИ 193 1184/1 1,8496 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 В ВЕСЕЛИ-
НОВИЋИ 193 1184/2 0,0402 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 89 1206/3 0,2571 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 89 1207 0,6559 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 89 1214/2 0,4400 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 89 1217/3 0,0872 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 89 1218 0,2845 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 89 1219/1 0,0911 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 89 1219/1 0,0948 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 190 1219/2 0,3534 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 103 1220/4 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 103 1220/4 0,0563 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 166 1230 0,0100

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 194 1555/2 0,7274 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 194 1555/3 0,1226 ливада 5 

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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Полошница 2 ЗЕКИЋИ 193 1565/1 0,8380 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 165 1575/3 0,0702 ливада 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 193 1596/3 0,6900 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Полошница 2 ЗЕКИЋИ 194 1597 0,3165 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду 
програма или Републичког 
пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Полошница 2 7,6770     

Радановци ЛАЈКОВАЧА 157 1015/1 41,9535 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ЛАЈКОВАЧА 157 1028 0,5796 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци МЕЛЕНТИЈЕВ
ИЋИ 157 1124 0,1501 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци УГРИНОВАЦ 157 1458 0,1008 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци УГРИНОВАЦ 157 1458 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 

ШУМА 

Радановци УГРИНОВАЦ 157 1459 0,1089 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци УГРИНОВАЦ 157 1460 0,0480 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци УГРИНОВАЦ 157 1461 0,0398 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци РИДОВИ 157 1465 0,0145 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 
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Радановци РАДОЈЕВИЋИ 495 1590/2 0,0229 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Радановци МЕЛЕНТИ-
ЈЕВИЋИ 157 1639 2,1317 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Радановци ЛАЈКОВАЧА 157 1824 3,8353 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ЛАЈКОВАЧА 157 1826/1 4,8716 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ОБРАДОВИЋИ 157 2036/1 5,0505 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ЗАБОРАК 495 2128 0,0297 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Радановци ЗАБОРАК 495 2128 0,1197 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Радановци ЗАБОРАК 1 2129/3 0,0080

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Радановци ЗАБОРАК 508 2185/2 0,1656 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци РАДОЈЕВИЋИ 157 2287/2 0,0203 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Радановци РИДОВИ 495 2313 0,2716 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Радановци РАДОЈЕВИЋИ 157 2382/2 0,0109 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ОСТРЕШ 157 249 0,0402 њива 5 

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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Радановци ОСТРЕШ 157 250 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 

ШУМА 

Радановци ОСТРЕШ 157 250 0,0189 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ОСТРЕШ 157 251/2 0,4559 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ОСТРЕШ 157 252 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 
пољопривредн
о земљиште_ 

Радановци ОСТРЕШ 157 252 0,0500
земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Радановци ОСТРЕШ 157 252 0,2031 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

Није 
пољопривредн
о земљиште_ 

Радановци ОБРАДОВИЋИ 495 2582 0,1080 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Радановци ОБРАДОВИЋИ 495 2583 0,0200 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ОСТРЕШ 157 286 4,0007 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци МАРИНКОВИН
А 495 2987 0,0198 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Радановци МАРИНКО-
ВИНА 495 3077 0,0481 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Радановци РИДОВИ 157 3204 0,0460 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

КРШ 

Радановци РИДОВИ 495 3218/1 0,0360 пашњак 5 

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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Радановци РИДОВИ 495 3218/2 0,0210 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци РИДОВИ 157 3220 0,2570 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци РИДОВИ 157 3221 0,4050 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци МАРИНКО-
ВИНА 157 3447 1,0130 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци МАРИНКОВИН
А 157 3447 0,3266 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ЛАЈКОВАЧА 495 422 0,0627

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ЛАЈКОВАЧА 495 466 0,0380

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ЛАЈКОВАЧА 157 676 0,1657

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ТРЕШЊИЦА 157 847 5,7129 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ТРЕШЊИЦА 157 886/12 0,0630 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ТРЕШЊИЦА 157 886/13 0,0915 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ТРЕШЊИЦА 157 886/14 0,2700 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ЛАЈКОВАЧА 157 887 0,5427 пашњак 5 

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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Радановци ЛАЈКОВАЧА 157 945 0,4558 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Радановци ЛАЈКОВАЧА 157 982/1 6,5499 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Укупно Радановци 80,5644     

Росићи ЛИСНИК 92 1393 0,7841 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Росићи РЕКА 91 412 0,1158

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Росићи КОЗОМАР 92 78/6 0,3050 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Росићи ГЛАВИЦА 354 804/1 0,8350 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Росићи ГЛАВИЦА 354 804/2 3,6322 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Росићи ГЛАВИЦА 354 804/3 2,9880 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Росићи ГЛАВИЦА 354 804/4 1,2843 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Росићи ГЛАВИЦА 354 804/6 0,5646 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Росићи ГЛАВИЦА 92 804/8 0,1511

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Росићи БРЕЗИК 354 810/1 1,0855 пашњак 5 

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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Росићи БРЕЗИК 91 845/1 0,0596 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Росићи БРЕЗИК 91 904 0,1276 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Росићи БРЕЗИК 354 905/3 0,0277 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Росићи БРЕЗИК 91 914 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 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Росићи БРЕЗИК 91 914 0,1029 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Укупно Росићи 12,0646     

Руда Буква ТОМИЋИ 65 1015 0,1159 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Руда Буква ТОМИЋИ 157 797/4 0,0330 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Укупно Руда Буква 0,1489     

Сеча Река ПОЉЕ 1104 1052/2 0,0006 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река ПОЉЕ 1077 1053/2 0,0169 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река ВИЛОТИ-
ЈЕВИЋА БРДО 6 1115/1 0,0600 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ВИЛОТИ-
ЈЕВИЋА БРДО 6 1117/2 0,0400 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГОЛИШЕВАЦ 890 1267/2 0,1076 ливада 5 

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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Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/10 0,2529 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/11 0,8528 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/12 0,5392 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/19 0,0319 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/24 0,1797 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/26 0,2077 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/27 0,0504 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/29 0,2716 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/31 0,2157 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/34 0,3155 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/35 0,1992 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/36 0,2800 воћњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 417 1659/37 0,2064 ливада 5 

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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Сеча Река МЕДВЕЂА 
КРЧЕВИНА 993 1661 0,0170 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река ДИВИЦ 417 1689/2 0,1026 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ДИВИЦ 417 1689/37 0,2022 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ДИВИЦ 417 1689/38 0,0761 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ДИВИЦ 417 1689/40 0,4003 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГАЈЕВИ 417 1690/20 0,3463 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГАЈЕВИ 417 1690/9 0,3683 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГАЈЧАНИ 1077 2038 0,2223 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ГРОБЉЕ 

Сеча Река БАШИЋИ 6 2191 0,0171 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река БАШИЋИ 6 2191 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река ДРИНЧИЋИ 6 2437 0,0190 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ВИЛОТИ-
ЈЕВИЋА БРДО 6 2892/1 0,0600 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ВИЛОТИ-
ЈЕВИЋА БРДО 6 2892/2 0,0104 пашњак 4 

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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Сеча Река РАЈИЋ БРДО 6 2977 0,0200 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ПОЉЕ 890 3021/1 0,2403 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ДЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 

Сеча Река ПОЉЕ 890 3022/1 0,7373 пашњак 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ДЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 

Сеча Река ПОЉЕ 890 3022/1 0,0748 пашњак 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река ПОЉЕ 890 3022/2 0,0600 пашњак 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река ПОЉЕ 890 3022/6 0,0180 пашњак 1 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река ВАСОВИЋИ 6 3217 0,2910 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ГРОБЉЕ 

Сеча Река ВАСОВИЋИ 1022 3221/4 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река ВАСОВИЋИ 1022 3221/4 0,0186 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река ВАСОВИЋИ 900 3227 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река ВАСОВИЋИ 900 3227 0,0682 њива 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река ВАСОВИЋИ 900 3227 0,0187

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 6 3309 0,1536 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 



Број 4/19                                СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ                                  25. април  2019. године 

 112

Сеча Река ЕРЧИЋИ 6 3339/3 0,0034 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 900 3361 0,1390 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 900 3362 0,1492 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 417 4146 0,4900 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 417 4148 0,4800 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 890 4191/1 0,0064

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 890 4191/1 1,6339 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 890 4191/1 0,0087
земљиште 
под делом 
зграде 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 890 4191/2 0,0560 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 890 4191/3 0,0660 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 900 4195/2 0,0828 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река ЕРЧИЋИ 6 4202 0,0160 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река РАЈИЋ БРДО 851 447/3 0,0320 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Сеча Река ДРИНЧИЋИ 993 4619 0,0280 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ДРИНЧИЋИ 993 4622 0,0804 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ДРИНЧИЋИ 993 4622 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 

ШУМА 

Сеча Река РАЈИЋ БРДО 6 494/2 0,0286 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река БОБИЈА 993 4973 0,0460 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река БОБИЈА 890 5003/1 0,2247 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река БОБИЈА 443 5034 0,0133 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река БОБИЈА 6 5035/1 0,0928 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река РАЈИЋ БРДО 1 507 0,2044 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река РАЈИЋ БРДО 1 508 0,2385 њива 6 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГАЈЕВИ 417 5107/1 0,3454 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река РАЈИЋ БРДО 6 512/2 0,0470 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река ГАЈЕВИ 417 5219/33 0,1183 ливада 5 

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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Сеча Река ОРАХ 417 5557 0,0250 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река ОРАХ 417 5558 0,0260 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река ЈАЈИЦИ 900 5653 0,8801 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ТМУША 417 5773 0,0338 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЈЕЛОВА ГОРА 417 5834/20 0,5073 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЈЕЛОВА ГОРА 417 5834/21 0,1220 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЈЕЛОВА ГОРА 417 5834/22 0,1445 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЈЕЛОВА ГОРА 417 5834/33 0,3072 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГАЈЕВИ 417 5836/2 0,6138 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ОРАХ 417 5875 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 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река ОРАХ 417 5875 0,1596 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 0,1298 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 1,1528 њива 7 

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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Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 0,2229 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 1,7742 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 1,0329 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 9,1754 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 0,0432 шума 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 0,3843 шума 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГРАД 1138 5947/1 0,0743 шума 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ГРАД 890 5947/2 0,5380 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЈАЈИЦИ 890 5950/7 0,2600 пашњак 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Сеча Река ЛУЧИЋА БРДО 6 699 0,0199 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Сеча Река ЖИВКОВИЋА 
БРДО 1105 937/1 0,0038 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Укупно Сеча Река 29,6555     

Скакавци РИДОВИ 75 1143 2,5556 пашњак 5 

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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Скакавци У БРДУ 114 568/2 0,1420 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ДЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 

Скакавци МРАМОР 75 629 1,1219 пашњак 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Скакавци МРАМОР 75 629 0,4601 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Скакавци ПОЉЕ 75 815 0,0323 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Скакавци ПОЉЕ 75 816 0,0364 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Укупно Скакавци 4,3483     

Стојићи ГАГИЋИ 177 132 0,0417 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Стојићи ГАГИЋИ 177 269 0,1143 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Стојићи ГАГИЋИ 177 273 0,1081

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Стојићи ЛУЦИЦИ 175 771/1 0,0088 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Стојићи ЛУЦИЦИ 175 771/2 0,0101 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Стојићи ГАГИЋИ 177 99 0,0750 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Укупно Стојићи 0,3580     

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 149 309 0,2332

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ДЕЧИЈЕ 
ИГРАЛИШТЕ 
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Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 764 1,0411 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 767 0,1553 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 767 0,1626 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 768/1 1,7115 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 768/2 0,0266 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 768/2 0,0611 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 768/4 0,2019 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 768/4 0,2426 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 769 0,6389 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 776 1,6148 ливада 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 285 778 0,1252

остало 
природно 
неплодно 
земљиште

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ОШТРИ ВРХ 285 86 1,7289 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ОШТРИ ВРХ 220 878 0,0133 пашњак 3 

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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Субјел ОШТРИ ВРХ 285 88 0,8720 воћњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ОШТРИ ВРХ 285 89/1 0,9890 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ОШТРИ ВРХ 285 90/1 3,3991 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ОШТРИ ВРХ 285 90/3 3,4140 ливада 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Субјел ПОПОВИЦА 
ПОЉЕ 265 971 0,0706 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Укупно Субјел 16,7017     

Тубићи МРАМОРСКО 
ПОЉЕ 322 1005 0,5734 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Тубићи МРАМОРСКО 
ПОЉЕ 322 1034 0,1144 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Тубићи МРАМОРСКО 
ПОЉЕ 26 1054/1 0,1368 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Тубићи АВАЛА 209 1206/2 0,0399 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Тубићи АВАЛА 209 1206/2 0,0439 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Тубићи ЦРНОКОСА 322 1415 0,7402 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Укупно Тубићи 1,6486     

Цикоте ПЛАНИНА 408 1106/1 2,2403 ливада 5 

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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Цикоте ПЛАНИНА 163 1107 1,6853 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 163 1107 0,3376 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 163 1107 0,2107 шума 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 163 1107 0,0422 шума 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 163 1107 2,7104 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 163 1107 0,5428 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 163 1120 2,0621 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 163 1120 1,8701 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 408 1319/1 0,5031 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 408 1319/1 1,3846 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 408 1319/2 1,0215 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 132 1319/3 0,3676 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 132 1319/3 0,7235 ливада 5 

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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Цикоте ПЛАНИНА 132 1319/4 0,3183 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 408 1319/7 0,4456 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 408 1325 0,1322 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 408 1325 0,2126 њива 7 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 132 1326/1 2,5264 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте ПЛАНИНА 408 1357/2 0,7823 ливада 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Цикоте БЕЛЕ ВОДЕ 213 160/3 0,0454 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ГРОБЉЕ 

Цикоте ПОЉЕ 206 834/5 0,0131 ливада 2 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Цикоте ПОЉЕ 206 834/5 0,0047

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Цикоте ПОЉЕ 163 842 0,0063 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Цикоте ПОЉЕ 163 842 0,1465 њива 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Укупно Цикоте 20,3352     

Шеврљуге КОД КУЋЕ 4 419 0,1166 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Шеврљуге КОД КУЋЕ 4 419 0,0500
земљиште 
уз зграду - 
објекат 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 

ШУМА 
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Републичког пољпривредног 
инспектора 

Шеврљуге КОД КУЋЕ 4 419 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 

ШУМА 

Шеврљуге КОД КУЋЕ 180 427/2 0,6684 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Шеврљуге РИД 180 441 0,5524 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Шеврљуге РАЖОВИШТЕ 180 468 0,1670 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Шеврљуге КОД КУЋЕ 4 481 0,0655 воћњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД 

ЗГРАДОМ И 
ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Шеврљуге РИД 4 493 0,0506 пашњак 3 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Шеврљуге РАЖОВИШТЕ 180 498 0,1611 пашњак 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Шеврљуге ПОЉЕ 180 556 0,1979 њива 5 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Шеврљуге ПОЉЕ 180 557 0,7060 њива 4 

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Шеврљуге ЛУГОВИ 137 850 0,1943

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

Шеврљуге ЛУГОВИ 137 851 0,0486

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  

Правно и фактичко стање се 
разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-
прилог Записник комисије за 

израду програма или 
Републичког пољпривредног 

инспектора 

ШУМА 

Укупно Шеврљуге 2,9807     

Укупно ЈЛС 388,6672    
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локал-

ним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) Скупшти-
на општине Косјерић на седници одржаној 5. марта 2019. го-
дине, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

I. УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 5. марта 2019. године 
одборнику у Скупштини општине Косјерић БОГДАНУ ЈОКСИ-
МОВИЋУ, престао мандат одборника на основу поднете 
оставке. 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним избо-

рима предвиђено је да одборнику престаје мандат пре исте-
ка времена на који је изабран подношењем оставке.  

На одлуке јединице локалне самоуправе о престан-
ку мандата одборника допуштена је жалба надлежном Окру-
жном суду. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се из-
јавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова 
од дана  доношења овог решења. 

 
 Број  06 -7 / 2019 
У Косјерићу, 5. марта 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Иван Ликић, с.р. 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 48. и члана  56. Закона о локалним избори-
ма (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 40. Статута 
општине Косјерић (''Службени лист општине Косјерић'' број 
3/19), Скупштина општине Косјерић на седници одржаној 25. 
априла 2019. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

I. ПОТВРЂУЈЕ СЕ МАНДАТ одборника Скупштине 
општине Косјерић, АЛЕКСИ ПАВЛОВИЋ, изабраном на избо-
рима одржаним 23. априла 2017. године.  

II. Мандат новог одборника Алексе Павловић, почи-
ње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека 
времена на које би трајао мандат одборника Богдана Јокси-
мовић, који је престао пре истека времена на који је изабран 
а уместо којег  је Изборна комисија општине Косјерић доде-
лила одборнички мандат. 

III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић'' 

О б р а з л о ж е њ е 
 
На основу Уверења број  013 –1 /2019 од 25. марта 

2019. године добијеног од стране Општинске изборне коми-
сије које је достављено Скупштини општине Косјерић, пред-
седник Скупштине општине је констатовао да су се стекли 
услови за верификацију мандата одборнику Алекси Павлови-

ћу, са листе Демократска странка, Српски покрет обнове, Ли-
берално демократска партија - ''Док не буде касно''  што су 
одборници Скупштине општине Косјерић изјашњавањем при-
хватили. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се из-
јавити жалба Управном  суду у Београду у року од 48 часова 
од дана доношења овог решења. 

 
Број 06 –12 /2019  
Косјерић, дана 25. априла  2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

                  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Иван Ликић, с. р. 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском си-

стему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ис-
пр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 i 95/2018) и члана 40. Статута општине Ко-
сјерић ("Службени лист општине Косјерић" бр. 3/2019.), Скуп-
штина општине Косјерић, на седници одржаној дана 25. 
априла 2019. године, донела је:  

 
О Д Л У К У  

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ  
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ  

КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине 

Косјерић за 2018. годину, обавиће лице које испуњава услове 
за обављање послова ревизије финансијских извештаја про-
писане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, а 
у складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему, с 
обзиром да општина Косјерић није обухваћена Програмом 
ревизије Државне ревизорске институције за 2019. годину. 

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се Председник општине да спроведе по-

ступак и изврши избор екстерног ревизора, у складу са зако-
ном којим се уређују јавне набавке, а на основу сагласности 
Државне ревизорске институције. 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу општине Косјерић“. 

 
Број: 400-00008/2019 
Косјерић, 25. април 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
 Иван Ликић, с.р. 
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На основу члана 61. став 1. 3. и 4. и члана 64. став 

1. и 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гл. РС“, бр: 
62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18) и члана 40. Статута 
општине Косјерић („Сл. лист општине Косјерић“, бр: 3/2019), 
Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној 25. апри-
ла 2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о одређивању надлежног органа за спровођење 
поступка давања у закуп и на коришћење  

пољопривредног земљишта у државној својини 
 

Члан 1. 
 

Одређује се председник општине, као орган надле-
жан за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа о да-
вању у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини, уз сагласност Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министар-
ство), а у складу са годишњим програмом заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта општине Косјерић. 

 
Члан 2. 

 
Одређује се председник општине, као надлежни ор-

ган, да на основу предлога Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања коју образује Скупштина општине, донесе 
Одлуку о давању у закуп и на коришћење  пољопривредног 
земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства. 

 
Члан 3. 

 
Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на 

пољопривредно земљиште које је, у складу са посебним за-
коном, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за 
пољопривредну производњу до привођења планираној наме-
ни, као и на пољопривредне објекте у државној својини. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

Бр: 320- 5/2019 
Дана, 25. априла 2019. година 
Скупштина општина Косјерић 

 
Председник Скупштине 

Иван Ликић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 76 б  Закона о локалној самоуправи (Сл. 
гласник РС 129/2007, 83/2014,  и др закон, 101/2016-др закон 
и 47/2018) и члана 119 Статута општине Косјерић (Службени 
лист општине Косјерић 3/19), Скупштина општине Косјерић 
на седници одржаној дана 25. априла 2019. г доноси:        
                             

ОДЛУКУ 
о распуштању савета Месне заједнице Брајковићи и  

именовању повереника општине 

1. Распушта се савет Месне заједнице Брајковићи, на 
основу поднете оставке председника Савета МЗ 
Брајковићи Савић Радмила, из Брајковића. 

2. Именује се повереник општине Момчило Савић, из 
Косјерића, за обављање  текућих и неодложних по-
слова Месне заједнице Брајковићи. 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење 
 Радмило Савић из Брајковића, поднео је оставку на 
место председника Савета МЗ Брајковићи. На основу члана 
76 б  став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи, Савет МЗ 
може се распустити у случају подношења оставке председ-
ника. 
 На основу члана 119 Статута општине Косјерић, од-
луку о распуштању савета МЗ доноси Скупштина општине на 
предлог Општинског већа које врши надзор над законитошћу 
рада и аката месне заједнице. 
 На основу члана 76 б став 4 Закона о локалној са-
моуправи, до конституисања савета МЗ, текуће и неодложне 
послове месне заједнице обављаће повереник Општине кога 
именује скупштина општине,  истовремено са доношењем 
одлуке о распуштању савета месне заједнице. Имајући у ви-
ду предње наведено одлучено је као у диспозитиву. 
 

                                         Председник Скупштине општине,  
                                 Иван Ликић, с.р 

 
Тачност преписа, оверава 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ, 

Снежана Ранковић-Максимовић 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. 
РС број 129/07) члана  62, 138. и 144. Статута општине Косје-
рић (''Сл. лист општине Косјерић'', број 3/2019) и члана 179. 
став 2. Пословника Скупштине општине Косјерић (''Сл.лист 
Општине Косјерић'', број 10/08), Скупштина општине Косјерић  
на седници одржаној дана  25. априла 2019. године, донела 
је : 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ДОНОШЕЊА ПОСЛОВНИКА  

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

Члан 1 
Приступа се доношењу  Пословника Скупштине општине Ко-
сјерић и формира Комисија за израду предлога Пословника 
Скупштине општине Косјерић, у следећем саставу: 

1. Снежана Ранковић Максимовић, преседник; 
2. Радомирка Дуњић, члан; 
3. Драгиша Ћебић, члан; 
4. Сандра Филиповић  
5. Олгица Јанковић, члан; 
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Члан 2 
 

Задатак Комисије је да у року од 30 дана од дана усвајања 
одлуке, сачини предлог Пословника Скупштине општине Ко-
сјерић у складу са Статутом општине Косјерић (''Сл.лист оп-
штине Косјерић'', број 3/19) и исти достави Скупштини на раз-
матрање и усвајање. 
Пословником ће се регулисати начин припреме, вођење и 
рад седнице Скупштине општине и њених радних тела као и 
друга питања везана за њихов рад. 
 

Члан 3 
 

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Косјерић“. 
 
Број:020-4/2019 
У Косјерићу, 25. априла  2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
  Иван Ликић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне 
средине («Службени гласник РС», број 135/04, 36/09, 
36/2009 - др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011-одлука 
УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон), члана 5. Од-
луке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Косјерић («Службени лист општине Ко-
сјерић», број 23/09), Сагласности Министарства заштите 
животне средине број: 401-00-00215/2019-02 од 
18.02.2019. године и члана 40. Статута општине Косјерић 
(«Службени лист општине Косјерић», број 3/2019), Скуп-
штина општине Косјерић на седници одржаној 25. априла  
2019. године, донела је  

 

ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  
 ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

  

  Програмом коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине општине Косјерић за 2019. 
годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се планирани 
приходи и намена коришћења средстава за активности 
које се током 2019. године планирају у области заштите и 
унапређења животне средине. 

За реализацију овог Програма планирају се реални 
приходи из буџета Општине  Косјерић за 2019. годину у укуп-
ном износу од 18.000.000,00 динaра. 

 

Преглед планираних прихода Фонда: 
1. Реални приходи Фонда  

 
 

1.1. Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 

17.000.000,0
0 

1.2. Накнада за емисију СО2 и NO2 1.000.000,00
0 

2. Укупно планирани приходи 
Фонда 

18.000.000,0
0 

 
Средства из става 2. користиће се за: 
I Инвестиционе програме или пројекте, у укупном 

износу од  16.300.000,00  динара, 
II Научно-истраживачке програме и пројекте, у укуп-

ном износу од 1.500.000,00  динара и 
III Програме и пројекте еколошке едукације, у укуп-

ном износу од 200.000,00  динара. 
I ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ИЛИ ПРОЈЕКТИ 

 
Р.б.

 
Назив  инвестиционог програ-
ма или пројекта 

 
укупна вредност

1 Захтеви за плаћање и трансфере 
према регионалној депонији ЈКП 
„Дубоко“ 

 500.000,00

2 Транспорт отпада у ЈКП „Дубоко“ 4.500.000,00 
3 Накнада за  депоновање кому-

налног отпада у ЈКП „Дубоко“   
5.500.000,00 

4 Унапређење система одржавања 
зелених површина и изградња 
нових   

5.300.000,00 

5 Пролећна и јесења акција чишће-
ња и уређења града 

500.000,00 

 
УКУПНО 16.300.000,00 

 
 

1. Захтеви за плаћање и трансфере према 
регионалној депонији  

ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ 
основано је ради трајног решавања проблема одлагања 
чврстог комуналног отпада на територији која обухвата 9 
локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа. 

У 2018. години на име захтева за плаћање и трансфера 
ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“, 
општини Косјерић је испоставило рачуна у износу од 
44.878,08 динара. Средства за измирење ових обавеза 
обезбеђују се из буџетског фонда за заштиту животне 
средине општине Косјерић и из буџета општине Косјерић. 

 

  2. Транспорт отпада у ЈКП „Дубоко“  
КЈП „Елан“ врши сакупљање и транспорт комунал-

ног отпада из Косјерића у ЈКП „Дубоко“. Општина финансира 
трошкове транспорта комуналног отпада по цени од 1.665,00 
динара, без ПДВ-а, односно 1.998,00 динара, са ПДВ-ом, за 
тону отпада. У 2018. години на име тих трошкова утрошено је 
3.707.448,84 динара. На бази тога, по истој цени транспорта, 
потребно је за транспорт отпада планирати 4.500.000,00 ди-
нара (са урачунатим ПДВ-ом). Недостајућа средства ће се 
обезбедити из буџета општине. 
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3. Накнада за  депоновање комуналног отпада у 
ЈКП „Дубоко“ 

 Општина Косјерић је, у 2018. години, плаћала на-
кнаду ЈКП „Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 1.861,24 
динара, без ПДВ-а, односно 2.047,36 динара, са ПДВ-ом, за 
тону депонованог отпада и на име тих трошкова утрошено је 
3.691.053,93 динара. На бази исте цене накнаде за одлагање 
за тону депонованог отпада, планира се накнада за одлага-
ње отпада планирати 5.500.000,00 динара (са урачунатим 
ПДВ-ом). Недостајућа средства ће се обезбедити из буџета 
општине. 

 
4. Унапређење система одржавања зелених повр-

шина и изградња нових   
Поред радова на одржавању постојећих зелених јавних 
површина, планира се обнављање постојећих и форми-
рање нових дрвореда и травнатих и цветних површина. У 
2018. години је реализовано радова у вредности од 
5.040.936,56 динара. Средства за унапређење система 
одржавања зелених површина и изградња нових обезбе-
ђују се из буџетског фонда за заштиту животне средине 
општине Косјерић и из буџета општине Косјерић. 

 
5. Пролећна и јесења акција чишћења и уређења 

града  
У току пролећне и јесење акције чишћења и уређења гра-
да, врши се одвожење отпада из домаћинстава, који не 
спада у кућно смеће, са подручја са кога се иначе органи-
зовано одвози кућно смеће и од буџетских корисника. 

II  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И ПРО-
ЈЕКТИ 
 

 
Р.б. 

  
Назив научно-истраживачког 
програма или пројекта 

 
укупна 

вредност 
1 Мониторинг ваздуха 1.500.000,00
 

УКУПНО 1.500.000,00

 
1. Мониторинг ваздуха 
Општина има законску обавезу да прати квалитет 

ваздуха на својој територији. Ради увида у квалитет ваздуха 
и ради идентификације загађујућих материја врше се мере-
ња имисије таложних материја са тешким металима и су-
спендованих честица и тешких метала у њима, посебно у 
близини емитера. 

 
III ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЕКОЛОШКЕ ЕДУКА-

ЦИЈЕ 
 

 
Р.б. 

  
Назив програма или пројекта 
еколошке едукације 

 
укупна 

вредност 
1 Суфинансирање еколошких про-

грама, пројеката и акција невлади-
них организација и других удруже-
ња грађана која се баве заштитом 
животне средине на локалном ни-
воу 

200.000,00 

 
УКУПНО 200.000,00 

  У циљу подизања нивоа образовања, јачања све-
сти и популаризације заштите животне средине општина Ко-
сјерић ће самостално или у сарадњи са другим субјектима, 
организовати или учествовати у предавањима, семинарима, 
трибинама, скуповима, курсевима, манифестацијама из 
области заштите и унапређења животне средине и обележа-
вању значајних датума и догађаја.   
 

Члан 3. 
 

 Средства одобрена за реализацију Програма рас-
поредиће се на основу решења председника општине Косје-
рић, а у складу са одлуком Општинског већа општине Косје-
рић.  
 

Члан 4.  
 

 Реализацију Програма и надзор над извршавањем 
уговорених обавеза и реализацију појединачних програма и 
пројеката спроводиће Одељење за урбанизам, изградњу, ин-
спекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-прав-
не послове Општинске управе општине  Косјерић. 
 Извештај о реализацији овог Програма подносиће 
Одељење за привреду, локално-кономски развој, финансије 
и буџет и Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске 
послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе општине Косјерић, пре усвајања Програма 
за наредну годину. 
 

Члан 5. 
 

 Овај Програм објавити у «Службеном листу општи-
не Косјерић». 
  
Број: 501-2/2019 
у Косјерићу, 25. априла 2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ  
 

                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                                                     Иван Ликић, с.р. 

 
 
 
 
 

                  На основу члана 32. Став 1 тачка 2. Закона о локал-
ној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07... 
47/2018), члана 47 и 63 Закона о буџетском систему («Слу-
жбени гласник РС, број  54/09...95/2018) и члана 40. став 1 
тачка 2 Статута општине Косјерић («Општински лист општи-
не Косјерић», број 3/19) Скупштина општине Косјерић, на 
седници одржаној 25. априла 2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРВОМ  ДОПУНСКОM  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 
2019. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
                У Одлуци o Буџету Општине Косјерић за 2019. годи-
ну («Службени лист општине Косјерић», број 15/18), врше се 
измене и допуне и то: 
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                ПРИХОДИ   
 На позицији 733154 текући наменски тран-

сфери од других нивоа власти износ од 16.000.000,00 динара 
замењује се износом 40.080.000,00 динара. 

Укупни приходи у износу од 384.719.500,00  
динара замењују се износом од 408.799.500,00  
динара.  

 
    РАСХОДИ 

- Иза  позиције 27. отвара са нова позиција 
27/1 социјална давања запосленима код Општинског јавног 
правобраниоца  са износом од 60.000,00 динара, 

- На позицији 35. социјална давања запо-
сленим код општинске управе Косјерић износ од 1.000.000,00 
динара замењују се износом од 1.500.000,00 динара, 

- На позицији 50. зграде и грађевински 
објекти код општинске управе Косјерић износ од 200.000,00 
динара замењују се износом од 6.000.000,00 динара, 

- На позицији 51. машине и опрема код оп-
штинске управе Косјерић износ од 2.000.000,00 динара заме-
њују се износом од 2.200.000,00 динара, 

- Иза позиције 57. отвара се нова позиција 
57/1 услуге по уговору код подршке деци и породици са де-
цом у износу од 1.000.000,00 динара, 

- Иза позиције 57/1. отвара се нова позиција 
57/2 текуће субвенције код подршке деци и породици са де-
цом у износу од 1.500.000,00 динара, 

- Иза позиције 57/2. отвара се нова позиција 
57/3 машине и опрема код подршке деци и породици са де-
цом у износу од 6.200.000,00 динара, 

- На позицији 58 услуге по уговору код днев-
них услуга у заједници износ од 8.400.000,00 динара замењу-
је се износом од 9.400.000,00 динара и у оквиру тога апро-
пријација личних пратиоца деце износ од 4.000.000,00 дина-
ра замењује се износом од 5.000.000,00 динара, 

- Иза позиције 71. отвара се нова позиција 
71/1 услуге по уговору код локалног економског развоја са из-
носом од 1.100.000,00 динара, 

- На позицији 91. Услуге по уговору код раз-
воја заједнице износ од 600.000,00 динара замењује се изно-
сом од 2.600.000,00 динара, 

- На позицији 95. порези, обавезне таксе, 
казне и пенали код развоја заједнице износ од 20.000,00 ди-
нара замењује се износом од 50.000,00 динара, 

- На позицији 97. зграде и грађевински 
објекти код развоја заједнице износ од 3.900.000,00 динара 
замењује се износом од 5.700.000,00 динара, 

- На позицији 106 текуће поправке и одржа-
вање код управљања и одржавања саобраћајном инфра-
структуром износ од 10.200.000,00 динара замењује се изно-
сом од 12.200.000,00 динара, 

- На позицији 175. текући трансфери оста-
лим нивоима власти износ од 33.503.500,00 динара замењује 
се износом од 34.003.500,00 динара и то код Основне школе 
Косјерић врше се измене код текућих поправки и одржавања 
износ од 1.370.000,00 замењују се износом од 1.870.000,00 
динара. 

- На позицији 176. текући трансфери осталим 
нивоима власти износ од 9.385.000,00 динара замењује се 
износом од 9.775.000,00 динара и то код Техничке школе Ко-
сјерић врше се измене код услуга по уговору износ од 
1.036.000,00 динара  замењује се износом од 1.426.000,00 
динара. 

  Укупни расходи у износу од 384.719.500,00 дина-
ра, замењују се износом од 408.799.500,00 динара.  
 

Члан 2. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Косјерић, а при-
мењиваће се од 01. јануара 2019. године. 

 
   Број : 400-35/2019 
   У Косјерићу, 25. априла 2019. године 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

 
                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Ликић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана члана 64. став 1. и 8. Закона о по-
љопривредном земљишту („Сл. лист РС“, бр:62/06, 65/08, 
41/09, 112/15,  80/17 и 95/18), члана 2. Одлуке о одређивању 
надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и 
на коришћење пољопривредног земљишта у државној своји-
ни и члана 40. Статута општине Косјерић (Сл. лист општине 
Косјерић'', бр: 3/2019), Скупштина општине Косјерић, дана 25. 
априла 2019. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног  
земљишта у државној својини 

 
Члан 1. 

 
Образује се Комисија за спровођење поступка јав-

ног надметања за давање у закуп пољопривредног земљи-
шта у државној својини у општини Косјерић. 

 
Члан 2. 

Комисију чине: 
 
1. Славица Петровић из Пожеге, дипл. правник, 

председник; 
2. Весна Тошић из Косјерића, дипл. инг. пољопри-

вреде, члан; 
3. Марко Јанковић из Косјерића, геометар, члан; 
4. Радан Марковић из Маковишта, пољопривредни 

произвођач, члан 
5. Драгиша Ћебић из Маковишта, пољопривредни 

произвођач, члан; 
6. Милоје Радовановић из Сече Реке, пољопри-

вредни произвођач, члан; 
7. Андрија Цветковић из Годечева, пољопривредни 

произвођач, члан. 
 

Члан 3. 
 
Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је прику-

пљање писаних понуда, њихово јавно отварање, вођење за-
писника и давање предлога председнику општине за избор 
најповољнијег понуђача. 
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Члан 4. 

 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у ''Службеном листу општине Косјерић''. 
 

Скупштина општине Косјерић 
Број 320- 5/19 
Дана , 25. априла 2019. година 
Косјерић 

Председник Скупштине 
Иван Ликић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 40. Статута општине Косјерић 
(''Службени лист општине Косјерић'', број 3/19) и члана 16. 
Статута ЈКП ''Дубоко'', Ужице, Скупштина општине Косјерић, 
на седници одржаној 25. априла 2019. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈКП ''ДУБОКО'', УЖИЦЕ 
I 
 

Именује се за члана Управног одбора ЈКП 
''Дубоко'', Ужице, Владимир Спасић, наставник, из 
Косјерића. 

II 
 
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у ''Службеном листу општине Косјерић'' . 
 
Број 023- 5 /2019 
У Косјерићу, 25. априла  2019. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 
 

                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
                                                     Иван Ликић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32 став 1 тачка 19 Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС бр. 129/2007, 83/2014, 
101/2016 др. закон и 47/2018), члана 46 став 1 Закона о 
спорту („Сл. гласник РС бр. 10/16), члана 40 став 1 тачка 61 
Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косје-
рић 3/19) на основ-у поднетог захтева КЛУБА СПОРТСКИХ 
РИБОЛОВАЦА „КОСЈЕРИЋ“,  Скупштина општине Косјерић 
на седници одржаној дана 25.04. 2019. године донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на употребу имена општине  

Косјерић 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена општи-
не Косјерић у имену удружења-КЛУБА СПОРТСКИХ РИБО-
ЛОВАЦА „КОСЈЕРИЋ“ из Косјерића. 

2. Решење ступа на снагу 8 дана након објаве у „Слу-
жбеном листу општине Косјерић“. 

Образложење 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у 

одредбама члана 32. став 1 тачка 19 Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 др. 
закон и 47/2018), члана 46 став 1 Закона о спорту („Сл. гла-
сник РС бр. 10/16), члана 40 став 1 тачка 61 Статута општине 
Косјерић („Службени лист општине Косјерић 3/19), којима је 
прописано да назив спортског удружења може да садржи на-
зив назив РС, аутономне покрајине или јединице локалне са-
моуправе, уз претходну сагласност надлежног органа РС, 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе. 

Удружење-КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „КО-
СЈЕРИЋ“ поднео је захтев Скупштини општине Косјерић да-
на  02. 04. 2019. г. за добијање сагласности на употребу име-
на општине Косјерић у свом називу, а ради испуњења закон-
ског услова  у поступку оснивања спортског удружења. 
Разматрајући поднети захтев, Општинско веће општине Ко-
сјерић ценећи пре свега чињеницу да спортска удружења 
утичу на развој спорта на територији општине Косјерић у це-
лини,  предлаже Скупштини општине Косјерић да усвоји ре-
шење о о давању сагласности на употребу имена општине 
Косјерић удружењу - КЛУБУ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА 
„КОСЈЕРИЋ“ у Косјерићу. 
                 Имајући у виду предње наведено одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
Број: 02-2/2019 
Дана: 25.04. 2019. г. 
 

                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Иван Ликић, с.р. 
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