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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон , 47/18 и  111/21 - др. закон ), и 

члана 40. став 1. тачка 31)   Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари 

“, број 1/19) на предлог Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној  05. 05. 2022.године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА  

ОПШТИНУ ЖАБАРИ  2022-2026 

 

Члан 1. 

Усваја се Локални  антикорупцијски план за општину Жабари 2022-2026. 

 

Члан 2. 

Локални антикорупцијски  план за општину Жабари  за период од 2022. до 2026. године је 

саставни део ове Одлуке .  

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Жабари “. 

                                                              О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у члану 32. став 1. тачка 6)  Закона о 

локалној самоуправи којим је прописано да Скупштина општине, у складу са законом 

доноси прописе и друге опште акте и члану 40. став 1. тачка 31) Статута општине Жабари 

којим је предвиђено да Скупштина општине доноси локални акциони план за борбу против 

корупције на нивоу општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног 

акционог плана. Акционим  планом  за  преговарање Србије о чланству у Европској унији за 

Поглавље број 23, усвојеном на седници Владе Србије 27. априла 2016. године је предвиђено 

да општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно 

локалне антикорупцијске  планове. Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова 

у складу је и са једним од циљева Националне стратегије за  борбу против корупције у 

Републици Србији за период од 2013. до 2018. године. Поменута обавеза остала је и у 

тренутно важећем Ревидираном Акционом плану за Поглавље 23 из јула 2020. године,    

који предвиђа да Скупштине јединица локалних сaмoупрaва усвajajу ЛАП и oбрaзуjу стaлно 

рaднo тeлo зa прaћeњe спрoвoђeња овог  плана. 

Радну групу за израду Локалног антикорупцијског плана општине Жабари именовао је 

Председник општине Жабари Решењем број: 02-20/2021-01 од 10.11.2021.године. у саставу: 

1. Иван Раденковић,заменик секретара Скупштине општине Жабари, председник радне 

групе; 

2. Љубодраг Чолић, заменик начелника Општинске управе општине Жабари, заменик 

председника радне групе; 

3. Мари Пауновић, запослена у општинској управи општине Жабари,на радном месту 

„Управљање људским ресурсима, послови радних односа запослених, вођење 

кадровске евиденције запослених“, члан Радне групе; 
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4. Сладица Костић, запослена у ЈКП Комуналац Жабари, члан Радне групе; 

5. Стеван Ђорђевић, вршилац дужности директора Народне библиотеке „Проф. др 

Александар Ивић“ Жабари, члан Радне групе. 

Задаци Радне групе су:  

-да анализира Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) за јединице локалне 

самоуправе који је сачинила Агенција за спречавање корупције; 

-да направи свој план и програм; 

-да установи које елементе из модела ЈЛС може и треба да усвоји у свом ЛАП-у; 

-да дефинише остале локално специфичне елементе ЛАП-а који су неопходни за његово 

спровођење(активности, рокове, одговорна лица и друго); 

-да изради нацрт ЛАП-а; 

-да организује Јавну расправу о Нацрту ЛАП-а; 

-да финализује нацрт ЛАП-а након сагледаних сугестија и коментара у току јавне расправе; 

-да сачини финални Извештај о изради ЛАП-а. 

У организацији  Општинског већа општине Жабари, а уз стручну помоћ радне групе за 

израду Локалног антикорупцијског плана општине Жабари именоване Решењем 

председника општине Жабари, број 02-20/2021-01 од 10.11.2021. године, спроведена је јавна 

расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Жабари, која је трајала од 

05.02.2022. до 24.02.2022.године. 

Након протека претежно остављеног рока,  и сугестије овлашћеног представника СКГО-а, а 

имајући у виду чињеницу да се нико од грађана, представника удружења грађана и јавности 

није јавио за јавну расправу до 22.02.2022.године, Радна група је одржала отворени састанак 

са представницима  надлежних органа Општине, са заинтересованим грађанима и 

представницима удружења грађана и заинтересоване јавности. Пошто није било присутних 

представника грађана, удружења и јавности, а није било ни писмених предлога, мишљења 

као ни примедби,  радна група је имајући у виду да су у периоду до завршетка јавне 

расправе надлежни органи општине Жабари донели одређене Одлуке и то: 

1. Правилник о управљању сукобом интереса запослених у општинској управи Жабари, 

број 110-3/2021-01 од 14.12.2021.године („Службени гласник општине Жабари“, 

бр.22/21) од 17.12.2021.године 

2. Етички кодекс функционера општине Жабари, број: 020-98/2021-01 од 17.12.2021.године 

(„Службени гласник општине Жабари“, бр.22/21) од 17.12.2021.године 

3. Решење о одређивању овлашћених лица за вршење надзора над спровођењем 

Правилника о управљању сукобом интереса запослених у општинској управи Жабари, 

број:02-23/2021-01 од 28.12.2021. године („Службени гласник општине Жабари“, бр.1/22) 

од 11.02.2022.године 

4. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, број:021-1/2022-01 од 03.02.2022.године 

(„Службени гласник општине Жабари“, бр.1/22) од 11.02.2022.године;  

5. Одлука о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у 

поступку доношења општих аката број: 020-15/2022-01 од 11.02.2022.године, 

(„Службени гласник општине Жабари“,   бр.1/22) од 11.02.2022.године 

6. Решење о одређивању лица задуженог за координацију одговорних субјеката у 

спровођењу активности из локалног антикорупцијског плана општине Жабари, број: 

021-3/2022-01 од 22.02.2022. године (које је накнадо објављено у   „Службени гласник 

општине Жабари“, бр.3/22  од 01.04.2022.године)  

о истом обавестила Општинско веће општине Жабари, које је о претходно наведеној 

јавној расправи донело Извештај о спроведеној јавној расправи поводом нацрта 

локалног антикорупцијског плана општине Жабари, број: 06-1/2022-01 од 

25.02.2022.године. 
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Радна група општине Жабари за израду Локалног антикорупцијског плана општине 

Жабари доставила је нацрт Локалног антикорупцијског плана Општинском већу 

општине Жабари актом број: 06-1/2022-01 од 02.03.2022.године  на усвајање, а након 

усвајања нацрта, Општинско веће општине Жабари, доставиће предлог Одлуке о 

усвајању локалног антикорупцијског плана за општину Жабари за период од 2022. до 

2026. године Скупштини општине Жабари на разматрање и усвајање. 

 

На основу свега наведеног, а на предлог овлашћеног предлагача, донета је одлука као у 

диспозитиву. 

 

 

Број: 020-25/2022 -01                     

Датум: 05.05.2022.године       

                                            

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                             Дејан Адамовић, с.р. 
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Жабари, јануар 2022. године
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УВОД 

У априлу 2016. године, Влада Републике Србије усвојила је Акциони план за преговарање 

Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23. У оквиру потпоглавља посвећеног 

борби против корупције, овај документ je предвидео јачање превентивних антикорупцијских 

механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу 

идентификована као једна од области посебно осетљивих на корупцију. Конкретно, овај документ 

је предвидео обавезу градова и општина да усвоје и примене локалне акционе планове за борбу 

против корупције, тј. локалне антикорупцијске планове (у даљем тексту ЛАП). Поменута обавеза 

остала је и у тренутно важећем Ревидираном Акционом плану за Поглавље 23 из јула 2020. 

године, који предвиђа да скупштине јединица локалне сaмoупрaве усвajajу ЛАП и oбрaзуjу стaлно 

рaднo тeлo зa прaћeњe спрoвoђeња овог плана. 

ЛАП представља документ у којем се идентификоване надлежности, области, процеси и 

процедуре ризичне за настанак различитих облика корупције и предложени начини за управљање 

овим ризицима. Применом овог документа и успостављањем адекватних механизама за праћење 

његовог спровођења, градови и општине јачају своју отпорност на настанак корупције, 

неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају сопствене капацитете за заштиту и 

остваривање јавног интереса локалне заједнице. 

Aдекватни локални антикорупцијски механизми треба да обезбеде транспарентан рад 

органа јединице локалне самоуправе, као и јавних служби, јавних предузећа и других организација 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе; транспарентно креирање и трошење буџета, те 

адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове. 

ЛАП општине Жабари представља превентивни антикорупцијски механизам и механизам 

за увођење начела доброг управљања у рад органа Општине и других органа јавне власти на 

локалном нивоу који задовољавају потребе и интересе грађана и локалне заједнице. ЛАП је 

заснован на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних 

ризика за настанак корупције, те на спровођењу мера за њихово отклањање, тј. отклањању узрока 

за лоше управљање у најширем смислу речи. Сврха доношења, ефикасне примене и конзистентног 

праћења ефеката примене овог документа јесте да се општина Жабари учини отпорнијом на 

ризике корупције, односно да у перспективи утиче на смањење корупције. 

ЛАП општине   Жабари   полази   од   одређеног   разумевања   ризика   корупције. 

Прецизније, реч је о следећим појавама: 

1. постојање превеликих и/или непотребних дискреционих овлашћења органа, 

службе, тела или службеника Општине приликом доношења одређене одлуке, 

односно одсуство јасних, прецизних и унапред утврђених услова, критеријума и 

мерила за доношење одлуке. Дискрециона овлашћења приликом доношења 

појединачне одлуке нужно морају да постоје, али је питање каквог су карактера и 

да ли су и на који начин ограничена. Другим речима, уколико та овлашћења нису 

ограничена и унапред позната свим учеснницима поступка у којој се доноси 
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одлука, она врло лако могу довести до корупције. Због тога ће се значајан 

бројциљева у ЛАП односити на смањење дискреционих овлашћења, односно 

увођење услова, критеријума и мерила за доношење одлука у најразличитијим 

областима. 

2. одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду. Корупција 

настаје најчешће тамо где не постоји могућности да се открије, односно да буде 

праћена осудом било које врсте (друштвене, моралне, политичке или правне). 

3. одсуство одговорности („полагања рачуна“) за рад, које у себи може садржати и 

следеће елементе: одсуство образлагања донете одлуке, одсуство могућности 

преиспитивања донете одлуке, одсуство извештавања о раду, као и одсуство 

моралне, политичке, дисциплинске, прекршајне или кривичне одговорности. 

4. одсуство (адекватног) надзора и контроле – унутрашње или спољашње (од других 

органа или од јавности). Начелно посматрано, не би требало да постоји ниједна 

ситуација у којој поступање било ког органа јавне власти не подлеже некој врсти 

надзора. 

5. постојања сувишних процедура и/или непотребних интеракција и контаката између 

органа, служби, тела и службеника, које често временом постају саме себи сврха и 

служе са остварење различитих коруптивних утицаја. 

Речник појмова који су коришћени у ЛАП: 

1. Област: Област представља надлежност/поље/подручје рада и деловања Општине, 

односно оквир/контекст у коме Општина остварује своју надлежност. Област је 

најопштији појам и представља јединствену целину која по својим 

карактеристикама садржи различите ризике за настанак корупције. 

2. Опис области: Опис области представља кратак наративни приказ ризика 

корупције у њој, односно опис важности бављења конкретном облашћу са 

становишта спречавања корупције. 

3. Циљ: Циљ представља пожељно/очекивано стање, односно стање које ће након 

примене ЛАП-а омогућити сузбијање корупције у датој области. Једна област може 

садржати један или више циљева, у зависности од њеног карактера и слoжености. 

4. Индикатор циља: Индикатор, односно показатељ испуњености циља представља 

начин/појаву/стање којим се може доказати и/или показати да је циљ испуњен. 

Другим речима, индикатором циља меримо остварење/испуњење циља. 

5. Вредност индикатора: Вредност индикатора може бити базна и циљана 

(пројектована). Базна вредност индикаторa (полазна, садашња, тренутна вредност) 

представља вредност или меру која одражава постојеће стање у области која је 

дефинисана индикатором циља. Циљана вредност индикатора (будућа, пожељна, 

планирана вредност) представља вредност или меру која се жели постићи након 
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спровођења конкретних мера и активности у датој области, односно након 

испуњења циља. 

6. Мера: Мера представља наредни корак у операционализацији претходно описаних 

елемената ЛАП, а пре свега циља који се жели постићи. Она се формулише каo 

радња коју је потребно извести како би се њеним спровођењем дошло до остварења       циља. 

7. Индикатор испуњености (квалитета) мере: Индикатором испуњености 

(квалитета) мере утврђујемо, односно меримо да ли је мера испуњена, као и да ли је 

испуњена на начин како је то дефинисано. 

8. Активност: Активност представља даљу конкретизацију мере, односно 

рашчлањивање мере на појединачне кораке. 

9. Индикатори активности: Овом врстом индикатора се мери испуњеност конкретне 

активности. 

10. Одговорни субјект: У овом делу се наводи ко је, према функцији, звању или 

радном месту одговоран да се конкретна активност реализује. 

11. Рок: Рок представља временску одредницу до које је неопходно спровести 

одређену активност. 

12. Напомене: Рубрика „напомене“ је остављена за било какву врсту додатних 

упутстава, смерница или појашњења која се не могу подвести ни под један од 

претходно дефинисаних елемената ЛАП. 

Израду овог документа подржао је пројекат „Унапређење доброг управљања на 

локалном нивоу“, који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова 

и општина Србије у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина за 

унапређење доброг управљања и социјалне укључености“ (SwissPRO). Овај програм 

реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге у периоду од 2018. до 2021. 

године.
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Област 1: Усвајање прописа у органима општине Жабари 

Опис области: Једна од важних карактеристика локалне самоуправе као нивоа власти је и то што се у њеној изворној надлежности налази процес 

усвајања различитих општих правних аката, односно аката који се примењују на неодређени број појединачних ситуација, регулишу међусобне односе и 

служе за остваривање потреба и интереса локалног становништва. Према постојећем правном оквиру, Скупштина општине представља највиши орган 

који врши функције локалне власти и који, према Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), доноси 

прописе и друге опште акте. Ову важну функцију јединице локалне самоуправе неопходно је посебно третирати и са антикорупцијског аспекта. Наиме, 

процес усвајања прописа, како на централном тако и на локалном нивоу, носи са собом одређене ризике по остваривање и заштиту јавног интереса, који 

се тичу саме процедуре усвајања, њихове садржине и начина на који ће регулисати одређена питања. Прецизније, најчешћи ризици и недостаци у овом 

процесу су следећи: а) одсуство потребног нивоа транспарентности у свим фазама израде и доступности прописа; б) доношење „прописа са 

одредиштем“(„прописа са опредељеним циљем“) – прописа који се доносе под привидом заштите општег интереса, а који за циљ заправо имају 

остваривање појединачних интереса, и в) доношење прописа чије одредбе садрже ризике за настанак корупције. Услед својих специфичности и значаја, 

сваки од поменутих ризика и недостатака захтева посебан третман у оквиру ЛАП-а. 

 

НАПОМЕНА: Мера 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. и 1.1.5.  изостављена је из ЛАП-а општине Жабари, имајући у виду да су већ реализоване – У 

општини Жабари је усвојена Одлука о јавним расправма „Сл. Гласник општине Жабари“ бр. 4/19-III,  на званичној интернет страници 

доступни су сви општи акти које усвајају органи Општине и интернет страница се редовно ажурира у овом делу. Мера 1.2.3. изостављена је из 
ЛАП-а, с обзиром на то да није применљива у општини Жабари . У овом документу задржана је нумерација мера из Модела ЛАП. 
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Циљ 1.1. Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа 

Индикатори циља Базна вредност индикатора 
Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Жабари које омогућавају пуну 

транспарентност процеса усвајања прописа. 

У тренутку израде ЛАП-а, 

транспарентност процеса  

усвајања прописа је 

дефинисана Статутом 

општине Жабари 

(„Службени гласник 

општине Жабари“, број 

1/2019) и Пословником о 

раду Скупштине општине 

Жабари („Службени 

гласник општине 

Жабари“, број 3/2019), 

као и Одлуком о јавним 

расправама  („Службени 

гласник општине 

Жабари“, број 4/2019-III)  

у којима се наводи да је 

рад органа општине јаван, 

односно да су седнице 

Скупштине општине 

јавне, односно када је 

обавезно спровести јавну 

расправу у процесу 

усвајања јавних политика.  

У тренутку израде  ЛАП-а, потребно је 

донети још један општи акт како би се 

омогућила пуна транспарентност процеса 

усвајања прописа. Тиме ће циљана 

вредност овог индикатора бити усвојена  

четири општа  акта у овој области. 

Р. бр. 

мере 
Назив мере 

Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 
Активности 

Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 
Рок 

Потребни 

ресурси 
Напомене 
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1.1.6 Објављивати 

извештаје о 

примени 

прописа/о 

ефектима 

прописа. 

Извештаји о примени 

прописа/ефектима прописа се 

израђују и објављују за све 

оне области за које је 

дефинисана и обавеза 

спровођења јавне расправе, 

односно чији је јавни значај 

такав да примена прописа 

Донети општи акт 

којим ће се 

прописати: а) 

обавеза израде и 

објављивања 

извештаја о 

примени/ефектим

а  прописа за све 

оне 

Донет општи акт 

ЈЛС којим су 

прописани: а) 

обавеза израде и 

објављивања 

извештаја о 

примени/ефекти

ма прописа за 

све 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Општинско 

веће 

30. јул 2022. 

 

 

 

15.септембар 

2022. 

Нису потребни 

додатни ресурси 

Предвидет 

и обавезу 

израде 

извештаја 

о примени 

следећих 

прописа 

 



9 
 

  значајно утиче на квалитет 

живота становника на 

територији Општине. 

 области за које је 

дефинисана и 

обавеза 

спровођења јавне 

расправе; б) које 

је  одељење 

надлежно за 

израду ових 

извештаја; и в) 

поступак израде 

извештаја о 

примени / 

ефектима  

прописа. 

 

 

 

Израђивати и 

објављивати 

извештаје о 

примени/ефе 

ктима 

прописа на 

интернет 

страници 

општине 

Жабари. 

 оне области за 

које је 

дефинисана и 

обавеза 

спровођења 

јавне расправе; 

б) које је 

одељење 

надлежно за 

израду ових 

извештаја; и в) 

поступак 

израде 

извештаја о 

примени/ефек

тима прописа. 

 

 

Израђени и 

објављени 

извештаји о 

примени/еф

ектим а 

прописа на 

интернет 

страници 

општине 

Жабари. 

 

 

 

Скупштина 

општине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

 

 

30. 

септембар 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од јануара 

2023. године 

 општине: 

1) Статута; 

2)Буџетa; 

3)Плана 

развоја и 

докуменат 

а јавних 

политика; 

4)Одлуке о 

стопи 

изворних 

прихода; 

5)Просторн 

их 

урбанистич 

ких 

планова 
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управе / 

Одељење за 

привреду, 

урбанизам 

и 

друштвене 

делатности 

Одељење за 

буџет и 

финансије 

- 

континуира 

но 
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Циљ 1.2. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама којима се спречава усвајање 

„прописа са опредељеним циљем“, односно „прописа са одредиштем“ 

Индикатори циља Базна вредност индикатора 
Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Жабари којима се уводе 

механизми за спречавање усвајања „прописа са опредељеним 

циљем“, односно „прописа са одредиштем“. 

Не постоји акт којим је прописан 

механизам за спречавање 

усвајања „ прописа са 

опредељеним циљем “,односно 

„прописа са   одредиштем“. 

Не постоји јавно доступна 

евиденција пријава. 

Донета одлука и измењен и допуњен Пословник о 

раду Скупштине општине. 

 

 

 

Сачињена јавно доступна евиденција пријава 

Р. бр. 

мере 

 

Назив мере 

Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

 

Активности 

Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

 

Рок 

Потребни 

ресурси 

 

Напомене 

1.2.1 Успоставити Јавни функционери Донети општи акт Донет општи Начелник 31. jaнуар 
2022. 

Нису потребни . 

 обавезу Општине (председник којим ће се:  акт којим је: а) општинске  додатни ресурси  

 пријављивања Општинског већа, успоставити успостављена управе   

  интереса за чланови Општинског  обавеза јавних обавеза јавних    

 усвајање општих већа и одборници) су функционера функционера Општинско    
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 аката. обавезни да приликом Општине да Општине да веће    

  учествовања у приликом приликом     

  усвајању општих учествовања у учествовања у     

  аката известе органе усвајању општих усвајању Скупштина    

  Општине и јавност о аката известе општих аката општине    

  томе да у области на Скупштину известе     

  коју се акт односи општине, Скупштину     

  он/она или са Општинско веће и општине,     

  њим/њом повезана јавност о томе да у Општинско     

  лица (у смислу Закона области на коју се веће и јавност о     

  о спречавању акт односи он/она томе да у     

  корупције) имају или са њим/њом области на коју     

  приватни интерес или повезана лица (у се акт односи     
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  корист, осим ако ту 

корист или интерес 

имају као грађани или 

део групе грађана. 

 

Успостављен јавно 

доступан регистар 

ових пријава. 

смислу Закона о 

спречавању 

корупције) имају 

приватни интерес 

или корист, осим 

ако ту корист или 

интерес имају 

као део шире 

групе грађана; и 

б)одредити 

надлежно 

скупштинско 

радно тело за 

праћење 

спровођења ове 

обавезе јавних 

функционера. 

 

 

 

 

 

 

 

он/она или са 

њим/њом 

повезана лица 

(у смислу 

Закона о 

спречавању 

корупције) 

имају 

приватни 

интерес или 

корист, осим 

ако ту корист 

или интерес 

имају као део 

шире групе 

грађана; и б) 

одређено 

надлежно 

скупштинско 

радно тело за 

праћење 

спровођења 

ове обавезе 

јавних 

функционера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 

 

 

 

 

Успоставити јавно 

доступну 

евиденцију ових 

пријава. 

 

 

 

Успостављена 

јавно доступна 

евиденција 

ових пријава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од 31. 

јануара 2022. 

године 

- 

континуира 

но 
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1.2.2 Успоставити 

обавезу 

управљања 

пријављеним 

интересима 

Упроцесу 

успостављања јавно 

доступне евиденције 

дефинисани следећи 

елементи: 

организациона 

јединица/тело у 

оквиру 

Општине које 

води 

евиденцију; 

начин вођења 

евиденције, и 

начин праћења 

извршења 

обавезе 

пријављивања 

интереса. 

Општим актом из 

тачке 1.2.1. 

прописати: 

а) које  стално 

радно тело 

Скупштине 

општине води 

евиденцију 

пријава; 

 б) начин вођења 

евиденције, и 

в) начин праћења 

извршења обавезе 

пријављивања 

интереса. 

Донет општи 

акт из тачке 

1.2.1, којим је 

прописано: 

 а) које стално 

радно тело 

Скупштине 

општине води 

евиденцију 

пријава; 

б) начин 

вођења 

евиденције, и 

в) начин 

праћења 

извршења 

обавезе 

пријављивања 

интереса. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Општинско 

веће 

 

 

Скупштина 

општине 

 Нису потребни 

додатни ресурси 

 

 

Циљ 1.3. Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама за спречавање усвајања прописа 

који садрже ризике од корупције 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 



16 
 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Жабари којима се 

уводе механизми за спречавање усвајања прописа који 

садрже ризике од корупције. 

У тренутку израде ЛАП-а 

нема усвојених јавних 

политика на нивоу општине 

Жабари којима су уведени 

механизми за спречавање 

усвајања прописа који садрже 

ризике од корупције. 

Измењен и допуњен Пословник о раду 

Скупштине општине Жабари 

   

 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере 

 

Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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1.3.1 Успоставити 

капацитет 

општине Жабари 

за спречавање 

усвајања прописа 

са уграђеним 

ризицима 

корупције. 

Створене 

организационе 

претпоставке за 

бављење овом 

надлежношћу/у

својена јавна 

политика/ 

именовано 

лице/лица 

надлежна за 

анализу ризика 

од  корупције у 

локалним 

прописима; 

обезбеђена 

обука лица која 

ће се бавити 

овом 

надлежношћу; 

успостављена 

обавеза да се 

анализа ризика 

од корупције 

доставља 

заједно са 

нацртом 

прописа 

приликом 

Донети измене 

и допуне 

Пословника о 

раду 

Скупштине 

општине које 

се односе на 

процену 

ризика 

корупције у 

прописима, 

тако да 

анализа ризика 

корупције 

постане 

саставни део 

образложења 

нацрта/предло 

га општег акта. 

 

 

 

 

Именовати 

лица у 

Донете 

измене и 

допуне 

Пословн

ика о 

раду 

Скуп 

штиине 

општине 

које се 

односе 

на 

процену 

ризика 

корупци

је у 

прописи

ма, тако 

да 

анализа 

ризика 

корупци

је 

постане 

саставни 

део 

образло

жења 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Општинско 

веће 

 

Скупштина 

општине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Април   

2024. 

 

 

13. мај 

2

0

2

4

. 

 

30. јун 

2024. 

 

 

 

 

 

 

Потребни су 

додатни ресурси 

за спровођење 

обука. 

За реализациу 

ових активности 

потребна је 

пројекта 

подршка. 
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усвајања; 

успостављена 

обавеза 

извештавања, 

односно 

упознавања 

Општинској 

управи која ће 

бити задужена 

нацрта/п

редлога 

општег 

акта. 

 

 

Именована 

лица у 

Општинској 

управи која 

су задужена 

 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

септембар 

2024. 
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   јавности са 

анализама ризика 

од корупције у 

прописима. 

за анализу 

ризика 

корупције у 

прописима. 

 

 

Организовати 

обуку за лица 

која ће бити 

задужена за 

анализу ризика 

корупције у 

прописима. 

за анализу 

ризика 

корупције у 

прописима. 

 

 

Организована 

и спроведена 

обука - лица 

која су 

задужена за 

анализу 

ризика 

корупције у 

прописима 

обучена. 

 

 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

 

 

 

 

31. 

децембар 

2024. 
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Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу 

Опис области: На локалном нивоу власти постоји велики број јавних функционера, у смислу одредаба Закона о спречавању корупције („Службени 

гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење). Они имају значајан утицај на процес доношења општих и појединачних аката и у могућности 

су да том приликом јавни интерес подреде приватном, што је једна од најопштијих дефиниција сукоба интереса. Многе локалне заједнице, а нарочито 

мале јединице локалне самоуправе, одликују се недовољном конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са потребним управљачким и 

лидерским капацитетима). Услед тога, у оваквим јединицама локалне самоуправе често долази до монополизације моћи и утицаја, односно до ситуација у 

којима мали број појединаца држи кључне позиције у различитим секторима (јавном, приватном и цивилном сектору). Једна група локалних јавних 

функционера бира се на непосредним изборима (одборници у Скупштини општине), услед чега подлежу нешто другачијем регулисању неспојивости 

функција и сукоба интереса у односу на друге јавне функционере. Чињеница да су поједини јавни функционери непосредно изабрани често се тумачи као 

основ посебне врсте легитимитета, за коју се сматра да аболира одборнике од обавеза заступања и заштите јавног интереса, што не сме бити случај. Сви 

ови фактори утичу на то да појавни облици и различите врсте сукоба интереса на локалном нивоу морају бити предмет регулисања ЛАП-а. Осим јавних 

функционера, посебна пажња у овој области посвећена је и службеницима, односно запосленима у органима општине Жабари. 

 

Питања везана за решавање случајева сукоба интереса на локалном нивоу, без обзира на то што је поступање јавних функцинера делимично уређено 

законима, морају се препознати у актима општине Жабари. Наиме, није реално очекивати да ће до Агенције за спречавање корупције доћи подаци о свим 

случајевима сукоба интереса локалних јавних функционера. С друге стране, разумно је претпоставити да ће се сукоб интереса лакше препознати у 

локалној заједници. Због тога, потребно је на нивоу општине Жабари изградити механизме за препознавање и спречавање сукоба интереса, као и за 

усмеравање јавних функционера како да поступе у спорној ситуацији. 

Мера 2.3.1. и  2.3.2.  изостављена је из ЛАП-а општине Жабари, имајући у виду да су већ реализоване – У општини Жабари је донет Правилник о 

управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи  Жабари („Сл. гласник општине Жабари“ бр. 22/2021),  и одређена су овлашћена 

лица  за примену правила о сукобу интереса запослених у општинској управи Жабари. У овом документу задржана је нумерација мера из 

Модела ЛАП. 
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Циљ 2.1. Повећана транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера 

или приватног интереса са њима повезаних лица, као околности која може водити сукобу интереса 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Жабари које 

омогућавају пуну транспарентност у погледу постојања приватног 

интереса јавних функционера или приватног интереса са њима 

повезаних лица 

У тренутку израде ЛАП-а, не 

постоје документи јавне 

политике на локалном нивоу 

који се тичу питања 

транспарентности у погледу 

постојања приватног интереса 

јавних функционера или 

приватног интереса са њима 

повезаних лица, односно 

пријављивања приватног 

интереса јавних функционера 

и са њима повезаних лица. 

У поступку спровођења ЛАП-а, донет општи акт о 

пријављивању приватног интереса јавних 

функционера и са њима повезаних лица. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

2.1.1. Успоставити Јавни функционери Донети Одлуку Донета одлука Начелник 31. октобар Нису потребни  

 обавезу општине Жабари којом се којом је општинске 2023. додатни ресурси 

 пријављивања (председник Прописује прописано управе   

 приватних општине, чланови формирање јавно формирање    
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 интереса јавних Општинског већа и Доступног јавно    

 функционера и одборници) су регистра јавних доступног    

 приватних обавезни да функционера регистра Општинско веће 30.  

 интереса са њима органу/служби Општине, јавних јавних  новембар  

 повезаних лица. Општине приликом предузећа, функционера  2023.  

  ступања на функцију установа и Општине,    

  пријаве своје и других облика јавних Скупштина   

  приватне интересе са организовања предузећа, општине 31.  

  њима повезаних чији је оснивач установа и   децембар  

  лица. Приватни општина Жабари. других облика  2023.  
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  интерес подразумева 

следеће: власништво 

над предузетничком 

радњом и 

власништво над 

приватним 

предузећима, као и 

власничке уделе у 

приватним 

предузећима; 

чланство у другим 

органима 

управљања/надзора 

над приватним 

предузећима; остале 

везе и односе са 

субјектима из 

приватног сектора 

који могу имати 

утицај на вршење 

јавне функције. 

 

Успостављен јавно 

доступан регистар 

ових пријава. 

 

Истом одлуком 

прописати 

обавезу јавних 

функционера да 

обавесте 

надлежну 

организациону 

јединицу 

Општинске 

управе о 

подношењу 

извештаја о 

имовини и 

приходима 

Агенцији за 

спречавање 

корупције, ради 

објављивања 

тог податка на 

интернет 

страници 

Општине. 

организовања 

чији је оснивач 

општина 

Жабари. 

 

Истом одлуком 

прописана 

обавеза јавних 

функционера 

да обавесте 

надлежну 

организациону 

јединицу 

Општинске 

управе о 

подношењу 

извештаја о 

имовини и 

приходима, 

Агенцији за 

спречавање 

корупције, 

ради 

објављивања 

тог податка на 

интернет 

страници 

Општине. 
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2.1.2. Успоставити 

обавезу 

управљања 

пријављеним 

интересима 

јавних 

функционера 

и 

У процесу 

успостављања 

регистра дефинисани 

следећи елементи: 

организациона 

јединица/тело у 

Одлуком из тачке 

2.1.1. одредити 

организациону 

јединицу у оквиру 

општине Жабари 

која води 

регистар; 

Одлуком из 

тачке 2.1.1. 

одређена 

организаци

она 

јединица у 

оквиру 

општине 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Општинско веће 

31. октобар 

2023. 

 

 

30. новембар 

2023. 

Нису потребни 

додатни ресурси 

 

 приватних 

интереса са њима 

повезаних лица. 

оквиру општине 

Жабари које води 

регистар; начин 

вођења регистра; 

начин праћења 

извршења обавезе 

пријављивања; 

начин вођења 

поступка због 

кршења обавезе 

пријављивања; 

објављивање 

одлука о кршењу 

ових обавеза. 

прописати начин 

вођења регистра; 

прописати начин 

праћења 

извршења 

обавезе 

пријављивања; 

прописати начин 

вођења поступка 

због кршења 

обавезе 

пријављивања и 

објављивање 

одлука о кршењу 

ових обавеза. 

Жабари која 

води регистар; 

прописан 

начин вођења 

регистра; 

прописан 

начин праћења 

извршења 

обавезе 

пријављивања; 

прописан 

начин вођења 

поступка због 

кршења 

обавезе 

пријављивања 

и прописано 

објављивање 

одлука о 

кршењу ових 

 

 

 

Скупштина 

општине 

 

 

 

31.децембар 

2023. 
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обавеза. 

Циљ 2.2. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“ 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 
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Омогућен увид јавности у све уговоре које су органи општине  

Жабари, као и све јавне службе, јавна предузећа, друге 

организације којима је оснивач општина Жабари, закључили са 

јавним функционерима (у смислу Закона о спречавању корупције) и 

са запосленима у органима Општине, јавним службама, јавним 

предузећима и другим организацијама чији је оснивач Општина 

(свих уговора осим уговора о раду). 

У тренутку израде ЛАП-а, 

механизам за спречавање 

трговине јавним 

овлашћењима  није 

успостављен актима 

општине Жабари. 

У поступку спровођења ЛАП-а, донет општи акт 

о успостављању обавезе органа Општине као и 

свих јавних служби, јавних предузећа, других 

организација којима је оснивач Општина, да 

објаве све уговоре које су закључили са јавним 

функционерима и са запосленима у органима 

Општине, јавним службама, јавним предузећима 

и другим организацијама чији је оснивач Општина 

 

Објављени уговори у Регистру из тачке 2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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2.2.1 Успоставити 

обавезу органа 

општине Жабари, 

као и свих јавних 

служби, јавних 

предузећа, других 

организација 

којима је оснивач 

Општина, да 

објаве све уговоре 

које су 

закључили са 

јавним 

функционерима 

(у смислу Закона 

о спречавању 

корупције) и са 

запосленима у 

органима 

Општине (свих 

уговора осим 

уговора о раду – 

на пример, 

уговора о делу, 

уговора о 

привременим и 

повременим 

пословима и 

слично). 

Усвајање акта који ће 

регулисати ову 

обавезу; 

 

Сви уговори 

објављени на 

интернет 

страници 

Општине, у 

складу са 

одредбама 

прописа који 

регулишу 

заштиту 

података о 

личности. 

Одлуком из тачке 

2.1.1. прописати 

обавезу органа 

општине Жабари, 

као и свих јавних 

служби, јавних 

предузећа, других 

организација 

којима је оснивач 

општина Жабари, 

да објаве све 

уговоре, осим 

уговора о раду, 

које су закључили 

са јавним 

функционерима и 

са запосленима у 

органима 

општине Жабари. 

Одлуком из 

тачке 2.1.1. 

прописана 

обавеза органа 

општине 

Жабари, као и 

свих јавних 

служби, 

јавних 

предузећа, 

других 

организација 

којима је 

оснивач 

општина 

Жабари, да 

објаве све 

уговоре, осим 

уговора о раду, 

које су 

закључили са 

јавним 

функционерим 

а и са 

запосленима у 

органима 

општине 

Жабари. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Општинско веће 

 

 

Скупштина 

општине 

31. октобар 

2022. 

 

 

 

30. 

новембар 

2022. 

 

31. 

децембар 

2022. 

Нису потребни 

додатни ресурси 
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Циљ 2.3. Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима општине Жабари 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Успостављени делотворни механизми за управљање сукобом 

интереса запослених у органима општине Жабари. 

У тренутку израде 

ЛАП-а, питање сукоба 

интереса запослених у 

Општинској управи 

Жабари  дефинисано је 

Правилником о 

управљању сукобом 

интереса запослених у 

Оштинској управи 

Жабари („Службени 

гласник општине 

Жабари“, број 

22/2021)., али није било 

поступака вођених по 

овом правилнику. 

У току поступка израде  ЛАП-а, донет  је Правилник 

који регулише материју управљања сукобом интереса 

запослених у Општинској управи  Жабари и одређена 

су овлашћена лица  за примену правила о сукобу 

интереса запослених у Општинској управи општине 

Жабари. Окончани сви поступци уколико постоји 

сумња да постоји сукоб интереса. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговор

ни 

субјек

т 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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2.3.3 Успоставити 

капацитет 

овлашћених 

лица за примену 

правила о 

сукобу интереса 

запослених у 

Обезбеђени кадровски 

и материјални услови 

за примену правила о 

сукобу интереса; 

Спроведена обука за 

овлашћена лица за 

примену правила о 

сукобу интереса. 

Организовати 

и/или упутити 

овлашћена лица 

за примену 

правила о сукобу 

интереса 

запослених у 

Општинској 

Организована 

и спроведена 

обука - 

овлашћена 

лица за 

примену 

правила о 

сукобу 

Начелник 

општинске 

управе 

30. 

новембар 

2022. 

Нису потребни 

додатни ресурси 
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 Општинској 

управи 

 управи на обуку. интереса 

запослених у 

Општинској 

управи 

обучена. 

    

2.3.4 Успоставити 

координацију и 

механизам 

извештавања о 

управљању 

сукобом 

интереса 

запослених у 

Општинској 

управи са телом 

за праћење 

примене ЛАП-а. 

Успостављена 

процедура 

извештавања о 

случајевима о којима 

су одлучивала 

овлашћена лица; 

Објављени извештаји 

о раду овлашћених 

лица. 

Правилником из 

тачке 2.3.1. 

регулисати 

поступак 

извештавања о 

раду овлашћених 

лица за примену 

правила о сукобу 

интереса 

запослених у 

Општинској 

управи. 

 

 

 

Објављивати 

извештаје о раду 

овлашћених лица 

на интернет 

Правилником 

из тачке 2.3.1. 

регулисан 

поступак 

извештавања о 

раду 

овлашћених 

лица за 

примену 

правила о 

сукобу 

интереса 

запослених у 

Општинској 

управи. 

 

 

Објављени 

извештаји о 

раду 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

септембар 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нису потребни 

додатни ресурси 
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страници 

општине 

Жабари. 

овлашћених 

лица. 

 

 

 

 

 

Од 28. 

фебруара 

2023. године 

- 

континуира 

но 
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Област 3. Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и 

представкама корисника услуга на рад службеника и органа општине Жабари 

Опис области: Пријавама сумњи на корупцију које долазе од стране запослених и/или корисника услуга органа општине Жабари омогућава 

се разоткривање и санкционисање случајева злоупотреба. Ови механизми имају и превентивну улогу, јер њихово постојање одвраћа 

потенцијалне актере коруптивних радњи. Због значаја који имају, важно је ове механизме детаљније разрадити и омогућити њихово 

функционисање на нивоу општине Жабари. Осим тога, заштита свих лица која пријављују сумњу на корупцију посебан је изазов. 

 

Ова област је регулисана Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС, бр. 128/2014), који је почео да се примењује 1. јуна 2015. године. 

Према члану 16. Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган јавне власти) који има више од десет запослених дужан је да општим актом 

уреди поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном месту у институцији. Међутим, локалним планом за 

борбу против корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења Закона и интерног акта и то пре свега кроз обавештавање 

запослених о правима и обавезама које проистичу из правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени 

акта, као и кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на корупцију. На тај начин, општина Жабари својим 

антикорупцијским планом јача ову област и исказује посвећеност адекватној и суштинској примени прописа везаних за заштиту узбуњивача. 

 

Према члану 71. Закона о локалној самоуправи, органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да свима омогуће подношење 

притужби на свој рад и на неправилан однос запослених. На поднете притужбе органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да 

одговоре у року од 30 дана, ако подносилац притужбе захтева одговор. Овим одредбама створен је правни оквир који омогућава кориговање 

рада органа општине Жабари у складу са поднетим притужбама странака у различитим областима, па и оним које се тичу сумњи на 

корупцију или неке друге врсте односа између органа и грађана чији су узрок или исход корупција. Штета од одсуства делотворних 

жалбених механизама је двострука. Права корисника услуга могу бити повређена или злоупотребљена услед непостојања могућности да се 

жалбом коригује понашање службеника. Због тога, увођење ефикасних механизама за жалбене процедуре јесте једно од поља деловања 

ЛАП. Осим постојања ефикасних и ефективних механизама за улагање жалби, ЛАП се бави и њиховим спровођењем, односно реаговањем, 
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као и анализом њиховог садржаја. Имајући то у виду, потребно је прописати процедуру и одредити одговорне, као и објавити ту процедуру 

на начин да буде доступна најширем кругу корисника услуга. 

Мере 3.1.1 и 3.1.2. из циља 3.1 су изостављене јер су исте у потпуности извршене, тачније циљ 3.1. је изостављен јер је у целости остварен. 

Општина Жабари је усвојила Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања дана 03.02.2022. год. бр. 021-1/2022-01, и именовала лица 

овлашћена  за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем која су прошла обуке.   
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Циљ 3.2. Успостављена регистрација информација и кориговање организације у општини Жабари у 

складу са пријавама и представкама које добија из спољашњег окружења. 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Успостављен механизам подношења и поступања по пријавама и 

представкама странака у вези са радом органа општине Жабари 

Тренутно није регулисана 

процедура за жалбе на рад 

запослених у органима општине 

Жабари. 

Процедура за жалбе на рад запослених 

у органима општине Жабари је 

регулисана. 

Р. 

бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребн 

и 

ресурси 

Напомене 
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3.2.1 Обезбедити 

функционалност 

механизма 

подношења и 

поступања по 

пријавама и 

представкама 

странака у вези 

са радом органа 

општине 

Жабари. 

Регулисана 

процедура за 

жалбе на рад 

запослених у 

општини Жабари; 

 

 

Процедура за 

жалбе на рад 

запослених у 

општини 

Жабари 

објављена на 

њеној интернет 

страници и у 

њеним 

просторијама на 

месту видљивом 

странкама; 

Донети Одлуку о 

поступању по 

притужбама на рад 

органа и служби 

Општине, којом се 

регулишу 

процедура за 

притужбе на рад 

запослених у 

органима и 

службама Општине 

и обавеза израде и 

објављивања 

периодичних 

анализа 

делотворности 

поступања по 

поднетим 

Донета Одлука о 

поступању по 

притужбама на рад 

органа и служби 

Општине, којом су 

регулисане 

процедура за 

притужбе на рад 

запослених у 

органима и 

службама Општине 

и обавеза израде и 

објављивања 

периодичних 

анализа 

делотворности 

поступања по 

поднетим 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Општинско 

веће 

 

Скупштина 

општине 

31. јануар 

2023. 

 

 

15. фебруар 

2023. 

 

31.март 2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Очекује се 

усвајање 

Одлуке у 

току 

трајања 

јавне 

расправе 
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Успостављена 

обавеза израде 

периодичне 

анализе 

делотворности 

поступања органа 

општине Жабари  

по поднетим 

представкама 

странака; 

 

 

Периодичне 

анализе објављене 

на интернет 

страници општине 

Жабари; 

 

 

Обезбеђена обука 

притужбама. 

 

Објавити процедуру 

за притужбе на 

интернет страници 

Општине и у 

просторијама 

органа Општине, на 

месту видљивом 

странкама. 

 

Израђивати и 

објављивати на 

интернет страници 

Општине 

периодичне 

(полугодишње) 

анализе поступања 

по притужбама. 

 

Организовати и 

спровести обуку за 

притужбама. 

 

Објављена 

процедура за 

притужбе на 

интернет страници 

Општине и у 

просторијама 

органа Општине, 

на месту видљивом 

странкама. 

 

Израђене и 

објављене на 

интернет страници 

Општине 

периодичне 

(полугодишње) 

анализе поступања 

по притужбама. 

 

Организована и 

 

 

Одељење за 

друштвене 

делатности  

 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе/Лица 

задужена за 

поступање по 

притужбама и  

 

 

 

 

 

15. април 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од 31. 

децембра 2023. 

године - 

континуирано 
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за лица која су 

одређена за 

поступање по 

представкама 

странака. 

лица која су 

одређена за 

поступање по 

притужбама. 

спроведена обука - 

лица задужена за 

поступање по 

притужбама 

обучена. 

Руководиоци 

органа 

 

 

 

 

 

 

30. април 2023. 
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Област 4: Однос између општине Жабари и јавних служби, јавних предузећа и других организација 

које Општина оснива и делом или у потпуности финансира и контролише 

Опис области: Општина Жабари оснива, финансира и врши надзор над радом установа, служби, организација и јавних предузећа, којима поверава 

вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Одговорност за њихово (не)функционисање налази на органима општине 

Жабари  који их оснивају и контролишу и који њихов рад треба да регулишу и са становишта антикорупцијских механизама. 

 

Односи између Општине и јавних предузећа, служби, организација и установа које она оснива нису једнозначни и једноставни. У појединим 

случајевима, ови субјекти постају неформално веома моћни и недовољно контролисани. Односи су додатно усложњени чињеницом да се један део 

ових органа финансира из сопствених средстава, пружа услуге под комерцијалним условима, а неретко представља и монополисте у пружању 

одређених услуга, што додатно јача њихову позицију. Додатно, за поједине области од општег интереса постоји подељена надлежност између 

локалних и републичких институција, у којој један део управљања и контроле врши локална самоуправа, а други део републички органи. Из тих 

разлога може се појавити неуједначена пракса, лоше управљање и одсуство контроле над овим органима јавне власти, што ствара повољне околности 

за корупцију, нарочито „политичку корупцију“. Због тога, локални антикорупцијски планови треба да садрже и мере за регулисање односа између 

Општине и оних органа за чије функционисање је Општина одговорна. 

 

Овај део ЛАП-а подељен је на два дела – један се односи на управљање јавним предузећима, јер је законодавац постојећим правним оквиром знатно 

већу пажњу посветио овом типу органа јавне власти; осим тога, пажња јавности са становишта сузбијања корупције је већа у случају јавних предузећа 

него других органа које Општина оснива, пре свега због њиховог значаја и буџета којима располажу. Други део ове области тиче се ризика корупције 

који настају на релацији између Општине и других органа јавне власти, у које спада широк спектар јавних служби, установа и организација. Један део 

мера, који је заједнички за оба типа органа јавне власти (као што је праћење рада и финансијска контрола), представљен је у другом делу ове области 

ЛАП-а. 

НАПОМЕНЕ: Мере  4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9. и 4.1.10 су изостављене јер се већ спроводе кроз примену Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС, бр. 15/2016 и 

88/2019) 
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Мера 4.1.11 је изостављена из ЛАП-а јер се она према Закону о јавним предузећима односи само на градове и на град Београд. 

Мере 4.2.2, 4.2.3 и 4.2.5 су изостављене из ЛАП-а јер се примењују у складу са Законом о јавним предузећима (Сл. гласник РС, бр. 15/2016 и 88/2019) 

Мере  4.2.6 и 4.2.7. су изостављене из ЛАП-а јер Општина у току израде ЛАП-а истовремено  ради на изради јавног портала на којем ће бити доступна сва извршења 

буџета. 

Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на 

локалном нивоу 

Индикатори циља Базна вредност индикатора 
Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које смањују постојећа 

дискрециона овлашћења, успостављају критеријуме за доношење 

одлука, јачају систем контроле и повећавају транспарентост у 

управљању јавним предузећима на локалном нивоу. 

Једна одлука оснивању ЈП -Измењена и допуњена  одлука (оснивачки 

акти ЈП); 

-Донета Одлука о образовању Комисије за 

проверу испуњености услова за чланове 

надзорних одбора јавних предузећа; 

-Донет општи акт којим ће се дефинисати 

поступак разматрања предлога НО и рокови 

за поступање; 

-Донет општи акт/Одлука о условима и 

критеријумима за именовање чланова 

Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа. 

- Донет акг о разматрању и давању 

сагласности на програм пословања јавног 

предузећа. 
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Р. бр. 

мере 

 

Назив мере 

Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

 

Активности 

Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

 

Рок 

Потребни 

ресурси 

 

Напомене 
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4.1.1. Прописати 

обавезу 

формирања листе 

кандидата са 

образложењем 

испуњености 

услова за чланове 

Надзорног одбора 

(НО) јавног 

предузећа 

Скупштина општине, 

пре процеса именовања 

председника и чланова 

Надзорног одбора 

јавног предузећа, 

формира посебну 

комисију/тело 

(односно 

унапређује 

њихов рад тамо 

где таква тела већ 

постоје) чији је 

задатак да 

формира листу 

кандидата са 

образложењем 

испуњености услова, 

која се потом доставља 

пленарној седници 

Скупштине ради 

именовања 

председника и чланова 

НО 

 

Донети Одлуку 

којом ће се 

прописати 

образовање 

Комисије за 

проверу 

испуњености 

услова кандидата за 

чланове 

НО ЈП, 

критеријуми 

и мерила за 

формирање ранг 

листе кандидата за 

чланове НО ЈП са 

образложењем и 

поступак провере. 

 

Донета Одлука 

којом су 

прописани: 

образовање 

Комисије за 

проверу 

испуњености 

услова кандидата 

за чланове НО ЈП, 

критеријуми 

и мерила за 

формирање ранг 

листе кандидата 

за чланове НО ЈП 

са образложењем 

и поступак 

провере. 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Општинско 

веће 

 

Скупштина 

општине 

31. јануар 2023. 

 

 

28. фебруар 

2023. 

 

 

31.март 2023. 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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4.1.2 Предвидети 

обавезу уређења 

поступка у којем 

надлежно радно 

тело  разматра 

предлоге                 

Надзорног одбора, 

са роковима за 

поступање 

Усвојен Акт/Упутство 

којим се        уређује 

поступак разматрања 

предлога Надзорног 

одбора са роковима за 

поступање  

Донети Упутство 

којим ће се 

дефинисати 

поступак 

разматрања 

предлога Надзорног 

одбора и  рокови за 

поступање. 

Донето Упутство 

којим је дефинисан 

поступак 

разматрања 

предлога Надзорног 

одбора и  рокови за 

поступање. 

Надлежно радно 

тело/Одбор за 

именовање 

Скупштине града 

 

01. септембар

2023.  

Нису потребни 

додатни ресурси 

 

4.1.3. Прописати услове 

и критеријуме за 

именовање 

чланова Комисије 

за спровођење 

конкурса за избор 

директора јавних 

предузећа. 

Унапредити постојећи 

интерни акт - 

Пословник о раду 

Комисије, којим се 

ближе уређују услови и 

критеријуми за 

именовање чланова 

Комисије за спровођење 

конкурса за избор 

директора јавних 

предузећа. 

Донети општи акт 

којим се прописују 

услови и 

критеријуми за 

именовање чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за избор 

директора јавних 

предузећа. 

Донет општи акт 

којим су прописани 

услови и 

критеријуми за 

именовање чланова 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за избор 

директора јавних 

предузећа. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Општинско веће 

 

 

Скупштина 

општине 

1. септембар 

2023. 

 

 

2. октобар 

202

3. 

 

31. децембар 

2023. 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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4.1.4. Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом интереса 

чланова Комисије 

за спровођење 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају најмање 

следеће: потписивање 

изјаве о непостојању 

приватног интереса у 

Општим актом из 

тачке 4.1.3. 

регулисати 

управљање 

сукобом интереса, 

које подразумева 

Донет општи акт из 

тачке 4.1.3. којим је 

регулисано 

управљање 

сукобом интереса, 

које подразумева 

Начелник 

општинске 

управе 

1. септембар 

2023. 

 

 

2. октобар 
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 конкурса за избор 

директора јавних 

предузећа 

вези са учесницима 

конкурса, успоставање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса, 

прописивања 

одговорност за члана 

комисије за ког се 

утврди да је био у 

сукобу интереса и 

института поништавања 

Одлука за које се 

утврди да су донете у 

околностима постојања 

сукоба интереса 

најмање следеће: 

потписивање изјаве 

о непостојању 

приватног интереса 

у вези са 

учесницима 

конкурса, 

успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног 

интереса, 

прописивање 

одговорности за 

члана комисије за 

ког се утврди да је 

био у сукобу 

интереса и 

института 

поништавања 

одлука за које се 

утврди да су донете 

у околностима 

постојања сукоба 

најмање следеће: 

потписивање изјаве 

о непостојању 

приватног интереса 

у вези са 

учесницима 

конкурса, 

успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног 

интереса, 

прописивање 

одговорности за 

члана комисије за 

ког се утврди да је 

био у сукобу 

интереса и 

института 

поништавања 

одлука за које се 

утврди да су донете 

у околностима 

постојања сукоба 

Општинско веће 

 

 

Скупштина 

општине 

2023. 

 

31. децембар 

2023. 
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интереса. интереса. 

4.1.5. Обезбедити 

јавност рада 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за избор 

директора јавних 

предузећа 

На интернет страници 

Општине објавити све 

документе о раду 

Комисије за спровођење 

конкурса за избор 

директора (записници, 

Општим актом из 

тачке 4.1.3. 

прописати обавезу 

објављивања свих 

докумената о раду 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за избор 

Донет општи акт из 

тачке 4.1.3. којим 

је прописана 

обавеза 

објављивања свих 

докумената о раду 

Комисије за 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Општинско веће 

1. с

ептемб

ар 

2023. 

 

2. октобар 

202

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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одлуке, остало) директора спровођење 

конкурса за избор 

директора 

 

 

Скупштина 

општине 

3. 

 

 

31. децембар 

2023. 
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   Редовно 

објављивати све 

документе о раду 

Комисије за 

спровођење 

конкурса за избор 

директора. 

 

Редовно објављени 

сви документи о 

раду Комисије за 

спровођење 

конкурса за избор 

директора. 

 

 

Оделење за  

општу управу 

друштвене 

делатности  

 

Од јануара 2023. 

године - 

континуирано 

  

Циљ 4.2: Обезбеђена начела доброг управљања у односу између Општине и других органа јавне власти 

(установа, служби, органа и организација) које оснива Општина 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују 

транспарентност и одговорност у раду, избору руководилаца, 

праћењу рада и учинака и финансијску контролу свих јавних 

служби, јавних предузећа и других организација које Општина 

оснива. 

У тренутку израде ЛАП-а не постоје 

усвојене јавне политике које обезбеђују 

транспаретност и одговорност у раду, 

избору руководилаца, праћењу рада и 

учинака и финансијску контролу свих 

јавних служби, јавних предузећа и других 

организација које Општина оснива. 

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је, 

поред транспарентности назначене у базној 

вредности индикатора, повећати и ниво 

објављивања свих значајних информација на 

званичној интернет страници и усвојити 

најмање један акт који регулише поступак 

јавног конкурса за избор руководилаца и 

надзорних тела, те успоставити механизме 

управљања финансијама кроз усвајање акта 

којим се регулише ова област. 
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Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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4.2.1 Обезбедити 

потпуну 

доступност 

информација о 

свим органима 

јавне власти које 

Општина оснива и 

делом или у 

потпуности 

финансира или 

контролише. 

На интернет 

страници Општине 

објављен регистар 

свих јавних служби, 

јавних предузећа и 

других организација 

које Општина 

оснива и делом или 

у потпуности 

финансира или 

контролише, а која 

садржи 

информације о 

оснивању, 

финансирању, 

утрошку средстава, 

органима 

управљања, 

резултатима 

пословања и 

пословним 

плановима; 

 

Успостављена 

обавеза 

редовног 

ажурирања 

Донети посебан 

акт којим се 

прописује обавеза 

успостављања и 

редовног 

ажурирања 

евиденције свих 

јавних служби, 

јавних предузећа и 

других 

организација које 

оснива општина 

Жабари у складу 

са индикатором 

испуњености 

мере. 

 

 

 

 

 

Објавити и 

редовно 

ажурирати 

евиденцију на 

Донет посебан акт којим 

је прописана обавеза 

успостављања и 

редовног ажурирања 

евиденције свих јавних 

служби, јавних 

предузећа и других 

организација које 

оснива општина Жабари 

у складу са индикатором 

испуњености мере. 

 

 

Објављена и редовно 

ажурирана евиденција 

на интернет страници 

Општине 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Општинско веће 

 

Скупштина 

општине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. септембар 

2023. 

 

 

2. октобар 

202

3. 

 

31. децембар 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од јануара 2024. 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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регистра. интернет 

страници 

Општине. 

Одељење 

друштвене 

Делатности 

навести 

тачан назив 

ој 

 

године – 

континуирано 



52 
 

4.2.4. Успоста

вити 

механиза

м за 

сврсисхо

дно 

управља

ње 

финанси

јама 

јавних 

предузећа, 

установа, 

органа и 

организација 

које оснива 

Општина 

Усвојен интерни акт 

којим се дефинишу: 

јасни и прецизни 

критеријуми за 

расподелу јавних 

финансија, обавезни 

елементи 

финансијских 

планова, процедура 

контроле 

сврсисходности и 

законитости 

трошења средстава 

Донети акт 

којим се 

дефинишу: јасни 

и прецизни 

критеријуми за 

расподелу јавних 

финансија, 

обавезни 

елементи 

финансијских 

планова, 

процедура 

контроле 

сврсисходности 

и законитости 

трошења 

средстава. 

Донет акт којим су 

дефинсани: јасни и 

прецизни критеријуми 

за расподелу јавних 

финансија, обавезни 

елементи 

финансијских 

планова, процедура 

контроле 

сврсисходности и 

законитости трошења 

средстава. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Општинско веће 

 

Скупштина 

општине 

1. септембар 

2025. 

 

 

1.октобар 

2025. 

 

31. децембар 

2025. 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије 

Опис области: Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно јавних и приватних 

партнера, ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног 

значаја и пружања услуга од јавног значаја. ЈПП се углавном успоставља у реализацији пројеката или ради пружања услуга које традиционално 

обезбеђује јавни сектор. Међутим, код ЈПП органи јавне власти (јавни партнери) из различитих разлога и оправданости у реализацију пројеката 

укључују приватни сектор, уз адекватну поделу улагања, ризика, одговорности и добити међу партнерима. Концесија представља врсту ЈПП којом 

је уређено комерцијално коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављање делатности од 

општег интереса. Концесијом надлежно јавно тело уступа домаћем или страном субјекту природна богатства или добра у јавној својини на 

одређено време, под посебно прописаним условима и уз плаћање концесионе накнаде, при чему приватни партнер сам сноси ризик везан за 

комерцијално коришћење предмета концесије 

Имајући у виду опасност да сарадња представника јавног и приватног сектора буде несврсисходна и да има за циљ остваривање појединачних или 

приватних интереса на штету јавног интереса, нужно је посветити посебну пажњу ризицима корупције у овој области. Значај овог питања 

препознат је и приликом доношења Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и 

Акционог плана за њено спровођење. 

Актуелни Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) донет је 2011. године. Њиме се 

уређују услови и начин израде, предлагања и одобравања пројеката ЈПП; одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за предлагање и 

реализацију ових пројеката; права и обавезе јавних и приватних партнера; облик и садржина уговора о ЈПП са или без елемената концесије и 

правна заштита у поступцима доделе јавних уговора; услови и начин давања концесије, предмет концесије, субјекти надлежни, односно 

овлашћени за поступак давања концесије, престанак концесије; заштита права учесника у поступцима доделе јавних уговора; оснивање, положај и 

надлежност Комисије за ЈПП, као и друга питања од значаја за ово партнерство, са или без елемената концесије, односно за концесију. 

Имајући у виду чињеницу да општина Жабари може бити партнер у ЈПП, неопходно је успоставити адекватне интерне и институционалне 

механизме којима би се на локалном нивоу отклонили ризици у примени нормативног оквира у овој области. Закон и подзаконски акти предвиђају 

различите системе контроле, али сваки јавни партнер има значајна овлашћења у иницирању, процени и одобравању пројеката, као и у процесу 
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контроле јавних уговора, па је кроз ЛАП потребно увести одређене мере за отклањање ризика у овој области. 

Циљ 5.1. Успостављени интерни механизми којима се отклањају ризици од корупције у примени 

прописа у области ЈПП 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине Жабари које обезбеђују 

отклањање ризика од корупције у примени прописа у области ЈПП 

Нема општих аката који уређују 

ову материју 

Донета један општи акт који уређује област ЈПП 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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5.1.1 Дефинисати 

локално 

специфичне 

области које могу 

бити предмет 

концесије 

Усвојен интерни акт 

којим се дефинишу 

локално специфичне 

области које могу 

бити предмет 

концесије, а у складу 

са природним 

ресурсима и другим 

јавним добрима који 

постоје на 

територији 

Општине, као и у 

складу са потребама 

локалног 

становништва. 

Формирати 

радно тело за 

израду анализе и 

припрему 

Одлуке за 

уређивање 

области ЈПП. 

 

У Одлуци, на 

основу анализе, 

утврдити 

области које 

могу бити 

предмет 

концесије, а у 

складу са 

природним 

ресурсима и 

другим јавним 

добрима који 

постоје на 

територији 

општине 

Формирано 

радно тело, 

израђена 

анализа и 

донета Одлука 

у којој су, на 

основу 

анализе, 

утврђене 

области које 

могу бити 

предмет 

концесије, а у 

складу са 

природним 

ресурсима и 

другим јавним 

добрима који 

постоје на 

територији 

општине 

Жабари, као и 

у складу са 

Председник 

општине - за 

формирање 

радног тела 

 

Радно тело – 

за израду 

анализе и 

припрему 

Одлуке 

 

 

Скупштина 

општине – за 

доношење 

Одлуке 

31. март 2023. 

 

 

 

1. септембар 

2023. 

 

 

 

2. децембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Анализирати 

примере аката из 

других ЈЛС, 

пратити 

евентуалне 

измене Закона о 

ЈПП. Размотрити 

планове развоја. 
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   Жабари, као и 

у складу са 

потребама 

локалног 

становништва. 

потребама 

локалног 

становништва 
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5.1.2 Успоставити 

процедуру и 

критеријуме за 

давање 

сагласности на 

предлог пројекта 

ЈПП без 

елемената 

концесије, за 

усвајање 

предлога за 

доношење 

концесионог акта 

који припреми 

надлежно јавно 

тело и за давање 

сагласности на 

коначни нацрт 

јавног уговора. 

Усвојен интерни 

акт којим се: 

Успоставља 

обавеза израде 

студије 

оправданости 

и/или 

изводљивости 

успостављања 

ЈПП; 

Успоставља 

процедура и 

дефинишу 

критеријуми за 

давање 

сагласности на 

предлог пројекта 

ЈПП без елемената 

концесије; 

Успоставља 

процедура за 

усвајање предлога 

за доношење 

концесионог акта 

Одлуком из 

тачке 5.1.1, чији 

предлог израђује 

Радно тело, 

прописати: 

обавезу израде 

студије 

оправданости 

пре 

успостављања 

било ког ЈПП; 

процедуру и 

критеријуме за 

давање 

сагласности на 

предлог пројекта 

ЈПП; процедуру 

за усвајање 

предлога за 

доношење 

концесионог 

акта; процедуру 

за давање 

сагласности на 

коначни нацрт 

Донета одлука 

из тачке 5.1.1, 

којом су 

прописане: 

обавеза израде 

студије 

оправданости 

пре 

успостављања 

било ког ЈПП; 

процедура и 

критеријуми за 

давање 

сагласности на 

предлог 

пројекта ЈПП; 

процедура за 

усвајање 

предлога за 

доношење 

концесионог 

акта; 

процедура за 

давање 

сагласности на 

коначни нацрт 

Председник 

општине - за 

формирање 

радног тела 

 

Радно тело – 

за припрему 

Одлуке 

 

 

Скупштина 

општине – за 

доношење 

Одлуке 

31. март 2023. 

 

 

 

1. септембар 

2023. 

 

 

2. децембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Анализирати 

примере аката из 

других ЈЛС, 

пратити 

евентуалне 

измене Закона о 

ЈПП 
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који припреми 

надлежно јавно 

тело; 

Успоставља 

јавног уговора. јавног уговора. 



 

 

  процедура за давање 

сагласност на 

коначни нацрт јавног 

уговора. 

      

5.1.3 Дефинисати шта 

су објективни 

разлози за 

ограничавање 

одговорности 

чланова 

конзорцијума 

који се појављује 

као приватни 

партнер у ЈПП. 

Усвојен интерни акт 

којим се дефинише 

шта су објективни 

разлози за 

ограничавање 

одговорности 

чланова 

конзорцијума који се 

појављује као 

приватни партнер у 

ЈПП. 

Одлуком из 

тачке 5.1.1. 

дефинисати шта 

су објективни 

разлози за 

ограничавање 

одговорности 

чланова 

конзорцијума 

који се појављује 

као приватни 

партнер у ЈПП. 

Донета Одлука 

из тачке 5.1.1, 

којом је 

дефинисано 

шта су 

објективни 

разлози за 

ограничавање 

одговорности 

чланова 

конзорцијума 

који се 

појављује као 

приватни 

партнер у ЈПП. 

Председник 

општине - за 

формирање 

радног тела 

 

Радно тело – 

за припрему 

Одлуке 

 

 

Скупштина 

општине – за 

доношење 

Одлуке 

31. март 2023. 

 

 

 

1. септембар 

2023. 

 

 

2. децембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Анализирати 

примере аката из 

других ЈЛС, 

пратити 

евентуалне 

измене Закона о 

ЈПП (погледати 

члан 16. 

Закона о ЈПП) 



 

5.1.4. Успоставити 

обавезу додатног 

образложења за 

избор конкретног 

рока на који се 

закључује јавни 

уговор. 

Усвојен интерни акт 

којим се уводи 

обавеза додатног 

образложења за 

избор конкретног 

рока на који се 

закључује јавни 

уговор. 

Одлуком из 

тачке 5.1.1. 

прописати 

обавезу додатног 

образложења за 

избор 

конкретног рока 

на који се 

закључује јавни 

уговор. 

Донета Одлука 

из тачке 5.1.1. 

којом је 

прописана 

обавеза 

додатног 

образложења 

за избор 

конкретног 

рока на који се 

закључује 

јавни уговор. 

Председник 

општине - за 

формирање 

радног тела 

 

Радно тело – 

за припрему 

Одлуке 

 

Скупштина 

општине – за 

доношење 

Одлуке 

31. март 2023. 

 

 

 

1. септембар 

2023. 

 

 

2. децембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Анализирати 

примере аката из 

других ЈЛС, 

пратити 

евентуалне 

измене Закона о 

ЈПП (погледати 

члан 18. Закона о 

ЈПП) 

 

5.1.5. Прописати 

обавезу општине 

Жабари да врши 

процену утицаја 

ЈПП на начело 

конкурентности. 

Усвојен интерни 

акт којим се 

прописује: 

Начин на који ће 

општина 

Жабари 

процењивати да ли 

се учешћем 

предлагача у 

припреми предлога 

пројекта нарушава 

Одлуком из 

тачке 5.1.1. 

прописати: 

начин на који ће 

општина 

Жабари 

процењивати да 

ли се учешћем 

предлагача у 

припреми 

предлога 

Донета Одлука 

из тачке 5.1.1. 

којом су 

прописани: 

начин на који 

ће општина 

Жабари 

процењивати 

да ли се 

учешћем 

предлагача у 

Председник 

општине - за 

формирање 

радног тела 

 

Радно тело – 

за припрему 

Одлуке 

 

31. март 2024. 

 

 

 

1. септембар 

2024. 

 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Анализирати 

примере аката из 

других ЈЛС, 

пратити 

евентуалне 

измене Закона о 

ЈПП (погледати 

члан 19. Закона о 

ЈПП) 



 

конкуренција; 

Дефинисање 

корака који су 

потребни да се 

евентуална 

конкурентска 

предност 

неутралише; 

Начин доношења 

закључка да се 

конкурентска 

предност не може 

неутралисати; 

Начин на који се 

обезбеђују 

капацитети општине 

Жабари за овакве 

процене. 

пројекта 

нарушава 

конкуренција; 

кораци који су 

потребни да се 

евентуална 

конкурентска 

предност 

неутралише; 

начин доношења 

закључка да се 

конкурентска 

предност не 

може 

неутралисати; 

начин на који се 

обезбеђују 

капацитети 

општине 

Жабари за 

овакве процене. 

припреми 

предлога 

пројекта 

нарушава 

конкуренција;к 

ораци који су 

потребни да се 

евентуална 

конкурентска 

предност 

неутралише; 

начин 

доношења 

закључка да се 

конкурентска 

предност не 

може 

неутралисати; 

начин на који 

се обезбеђују 

капацитети 

општине 

Жабари за 

овакве 

процене. 

Скупштина 

општине – за 

доношење 

Одлуке 

 

2. децембар 

2023. 



62 
 

 

5.1.6. Дефинисати 

услове и 

критеријуме у 

погледу 

именовања лица 

која чине стручни 

тим који израђује 

конкурсну 

документацију, 

врши процену 

вредности 

концесије, 

израђује студију 

оправданости 

давања концесије 

и предузима све 

остале радње које 

претходе 

поступку давања 

концесије. 

Усвојен интерни акт 

којим се прописују 

услови и 

критеријуми у 

погледу именовања 

лица која чине 

стручни тим који 

израђује конкурсну 

документацију, врши 

процену вредности 

концесије, израђује 

студију 

оправданости 

давања концесије и 

предузима све 

остале радње које 

претходе поступку 

давања концесије. 

Одлуком из 

тачке 5.1.1. 

прописати 

услове и 

критеријуме у 

погледу 

именовања лица 

која чине 

стручни тим који 

израђује 

конкурсну 

документацију, 

врши процену 

вредности 

концесије, 

израђује студију 

оправданости 

давања 

концесије и 

предузима све 

остале радње 

које претходе 

поступку давања 

концесије. 

Донета Одлука 

из тачке 5.1.1. 

којом су 

прописани 

услови и 

критеријуми у 

погледу 

именовања 

лица која чине 

стручни тим 

који израђује 

конкурсну 

документацију 

врши процену 

вредности 

концесије, 

израђујестудиј

у 

оправданости 

давања 

концесије и 

предузима све 

остале радње 

које претходе 

поступку 

давања 

Председник 

општине - за 

формирање 

радног тела 

 

Радно тело – 

за припрему 

Одлуке 

 

Скупштина 

општине – за 

доношење 

Одлуке 

31. март 2023. 

 

 

 

30.септембар 
2023. 

 

 

31. 

децембар.2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Анализирати 

примере аката из 

других ЈЛС, 

пратити 

евентуалне 

измене Закона о 

ЈПП (погледати 

члан 30. Закона о 

ЈПП) 
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концесије 

5.1.7. Успоставити 

елементе 

Елементи 

управљања 

Одлуком из 

тачке 5.1.1. 

Донета Одлука 

из тачке 5.1.1. 

Председник 

општине - за 

31. март 2023. Нису 

потребни 

Анализирати 

примере аката из 
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 управљања 

сукобом интереса 

лица која чине 

стручни тим 

описан у 

претходној мери. 

сукобом интереса 

подразумевају 

најмање следеће: 

Потписивање 

изјаве о 

непостојању 

приватног 

интереса у вези са 

партнером; 

Успостављање 

института изузећа 

у случају 

постојања 

приватног 

интереса; 

Прописивање 

одговорности за 

члана стручног 

тима за кога се 

утврди да је био у 

сукобу интереса; 

Успостављање 

института 

поништавања одлука 

за које се утврди да 

су донете у 

околностима сукоба 

интереса. 

успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса лица 

која чине 

стручни тим, 

који 

подразумевају 

најмање следеће: 

потписивање 

изјаве о 

непостојању 

приватног 

интереса у вези 

са партнером; 

успостављање 

института 

изузећа у случају 

постојања 

приватног 

интереса; 

прописивање 

одговорности за 

члана стручног 

тима за кога се 

утврди да је био 

у сукобу 

интереса; 

успостављање 

института 

поништавања 

одлука за које се 

којом су 

успостављени 

елементи 

управљања 

сукобом 

интереса лица 

која чине 

стручни тим, 

који 

подразумевају 

најмање 

следеће: 

потписивање 

изјаве о 

непостојању 

приватног 

интереса у 

вези са 

партнером; 

успостављање 

института 

изузећа у 

случају 

постојања 

приватног 

интереса; 

прописивање 

одговорности 

за члана 

стручног тима 

за кога се 

утврди да је 

био у сукобу 

формирање 

радног тела 

 

Радно тело – 

за припрему 

Одлуке 

 

Скупштина 

општине – за 

доношење 

Одлуке 

 

 

 

1. септембар 

2023. 

 

 

2. децембар 

2023. 

додатни 

ресурси 

других ЈЛС, 

пратити 

евентуалне 

измене, дати 

приоритет 

чланству у 

Стручном тиму 

запосленима у 

локалном јавном 

сектору 
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   утврди да су 

донете у 

околностима 

сукоба интереса. 

интереса; 

успостављање 

института 

поништавања 

одлука за које 

се утврди да су 

донете у 

околностима 

сукоба 

интереса. 

    

5.1.8. Прописати 

интерну 

организациону 

процедуру 

спровођења 

надзора над 

реализацијом 

јавних уговора. 

Усвојен интерни акт 

којим се прописује 

интерна 

организациона 

процедура 

спровођења надзора 

над реализацијом 

јавних уговора. 

Одлуком из 

тачке 5.1.1. 

прописати 

интерну 

организациону 

процедуру 

спровођења 

надзора над 

реализацијом 

јавних уговора. 

Донета 

посебна 

одлука из 

тачке 5.1.1. 

којом је 

прописана 

интерна 

организациона 

процедура 

спровођења 

надзора над 

реализацијом 

јавних 

уговора. 

Председник 

општине - за 

формирање 

радног тела 

 

Радно тело – 

за припрему 

Одлуке 

 

Скупштина 

општине – за 

доношење 

Одлуке 

31. март 2023. 

 

 

 

1. септембар 

2023. 

 

 

2. децембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Погледати 

чланове од 61-64. 

Закона о ЈПП и 

Уредбу о надзору 

над 

реализациојом 

јавних уговора о 

ЈПП 
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Област 6: Управљање јавном својином Општине 

Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), Општина 

је један од титулара јавне својине у Републици Србији. Овом нивоу власти је дата могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора 

над јавном својином, што представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење прате различити ризици корупције. Уколико процес 

управљања јавном својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за остваривање приватних интереса оних 

који њом управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико својински односи између различитих нивоа 

власти још увек нису у потпуности регулисани. 

 

Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се тиче регулисања процеса утврђивања јавне својине, 

усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и уређења процеса стицања, отуђивања, располагања и контроле над јавном 

својином која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног нивоа уређује ове обавезе, њиме је значајан део 

регулације процеса остављен у надлежност Општини. Имајући то у виду, оправдано се поставља питање да ли су све ЈЛС регулисале ове процесе 

и да ли су их регулисале адекватно. 

 

Други сегмент у области управљања јавном својином тиче се транспарентности располагања. Успостављање локалних регистара јавне својине 

представља један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Регистар непокретности у јавној 

својини успостављен је кроз апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину. Поред осталих, и општине су дужне да уносе податке о 

непокретностима у овај регистар, као титулари непокретности у јавној својини. Законом, међутим, није прописано да је овај централни регистар 

јаван. С друге стране, општине могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. То што Закон не спречава општине да формирају своје 

регистре омогућава да се ојача транспарентност управљања јавном својином на локалном нивоу. Наиме, не постоји ниједан оправдан разлог да 

информације о јавној својини не буду јавне, уз сва постојећа ограничења која су већ прописана нормативним оквиром који уређује поступање са 

личним подацима. Општина може предвидети објављивање регистра јавне својине, регистра јавне својине дате на располагање другим лицима, 

регистра корисника имовине дате у закуп/коришћење, регистра оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења, и тако даље. 

Потребно је предвидети начине креирања и садржај ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података које 
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садрже. Додатно, потребно је уредити објављивање података из регистара на адекватан начин, услове и процедуру давања јавне својине Општине 

на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора обухватити начин управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу 

дуговања за закуп. 

 

НАПОМЕНЕ: Мера 6.1.4. изостављена је из ЛАП-а, имајући у виду да општина Жабари не располаже робним резервама, нити планира 

њихово формирање. У овом документу задржана је нумерација мера из Модела ЛАП 
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Циљ 6.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини Општине 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине које обезбеђују 

одговорно управљање јавном својином Општине 

Једна јавна политика – Одлука о 

грађевинском земљишту. 

Доступан регистар о јавној својини. 

Измењени и допуњени акти у складу са 

претходном анализом. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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6.1.1 Општим 

актима 

регулисати 

процедуре 

стицања и 

располагања 

имовином у 

својини 

Општине. 

Општи акти треба да 

садрже: 

 

Обавезу и начин 

објављивања јавних 

позива за стицање и 

располагање имовином 

у јавној својини; 

 

Прописивање услова, 

критеријума и 

процедуре за отуђење 

или давање јавне 

својине на коришћење 

другим лицима; 

 

Прописивање 

механизма контроле 

стања јавне својине; 

 

Прописивање 

одговорности и 

санкција за кршење 

Извршити 

анализу 

општих аката 

Општине који 

регулишу 

процедурe 

стицања и 

располагања 

имовином у 

својини 

Општине. 

 

На основу 

извршене 

анализе, донети 

или изменити и 

допунити 

опште акте у 

складу са 

индикатором 

мере. 

Извршена 

анализа 

општих аката 

Општине који 

регулишу 

процедурe 

стицања и 

располагања 

имовином у 

својини 

Општине. 

Донети или 

измењени и 

допуњени 

општи акти у 

складу са 

индикатором 

мере 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

 

 

 

 

 

Општинско 

веће 

 

 

Скупштина 

општине 

30. новембар 

2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. децембар 

2024. 

 

 

31. децембар 

2024. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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одредаба из општег 

акта. 
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6.1.2 Успоставити 

регистар јавне 

својине 

Општине 

Осим регистра јавне 

својине, потребно је 

одредити тело/службу 

или лице које је 

одговорно за вођење 

регистра јавне својине, 

процедуру вођења 

регистра, као и обавезу 

његовог редовног 

ажурирања. 

Изрaдити 

Програм 

(апликацију) за 

регистар јавне 

својине 

општине 

Жабари и 

редовно 

ажурирати 

податке у 

регистру. 

Изрaђен 

Програм 

(апликација) 

за регистар 

јавне својине 

општине 

Жабари и 

редовно 

ажурирани 

подаци у 

регистру. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Одељење за  

друштвене 

делатности  

30. септембар 

2024. 

 

 

 

30. новембар 

2024. 

За 

спровође

ње ове 

мере 

потребно 

је 

предвиде

ти 

средства 

у буџету 

за израду 

програма 

(Аплика

ције) 

 

6.1.3 Обезбедити 

јавност 

регистра јавне 

својине 

Општине. 

Објављен регистар јавне 

својине Општине на 

интернет страници; 

Регистар треба да 

садржи и информације о 

јавној својини датој на 

располагање другим 

лицима, корисницима 

имовине дате у 

закуп/коришћење, 

податке о субјектима 

којима је због 

Објавити 

регистар 

својине 

општине 

Жабараи  на 

интернет 

страници, у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Објављен 

регистар 

својине 

општине 

Жабари на 

интернет 

страници, у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Начелник 

општинске 

управе 

31. децембар 

2024. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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злоупотреба одузето 

право 

закупа/коришћења и 

тако даље. 
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Област 7: Управљање донацијама које прима Општина 

Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - испр. и 36/02 и “Службени гласник РС”, 

бр. 101/05 - др. закон) прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне установе 

могу примати донацијe у роби (осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама, новцу, хартијама 

од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није уређен низ значајних питања са становишта спречавања корупције, као 

што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; прописивање услова за давање донација органу 

јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа; утврђивање контролних 

механизама за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског коришћења средстава донација у 

сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема донација кроз формирање јединственог јавног регистра који би 

садржао податке о свим донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. Неадекватна регулација ове области омогућава да физичка и 

правна лица дају донације органима јавне власти који би требало да контролишу њихов рад или пред којима они остварују права и регулишу 

обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен положај, додатне повластице или избегавање санкције у случају да 

предвиђена контрола Општине утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не мора производити корупцију у ужем 

смислу речи (не мора бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти који прима донацију), али може озбиљно 

нарушити интегритет органа јавне власти, поверење јавности у његов рад и законито, непристрасно и професионално поступање органа у 

односу према даваоцима донација.Агенција за спречавање корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о 

донацијама и хуманитарној помоћи, које би требало да умање уочене ризике. Међутим, с обзиром на то да и даље није познато да ли ће и када 

допуне овог Закона бити донете, односно када ће оне почети да се примењују, ЈЛС могу својим интерним актима да предвиде отклањање 

појединих ризика у овој области и да на тај начин ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз давање, односно кроз 

пријем донација. У том смислу, могуће је интерним актима предвидети успостављање контролних механизима за испитивање оправданости и 

исплативости донација Општини, као и механизама за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало да 

буде, поред осталог, испитивање да ли у сваком конкретном случају донација Општини носи са собом неке прикривене трошкове
1
 који 

превазилазе вредност саме донације, као и да ли се средства из донација наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је Општина као 

прималац донације дужна да након реализације, у одређеном року, сачини и на својој интернет страници објави извештај о реализацији 

донације. На крају, потребно је предвидети формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који би садржао податке о свим 
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донацијама Општини и њиховом коришћењу, чиме би се се знатно  повећала транпарентност овог процеса , која је до сада била на веома 

ниском нивоу 
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Циљ 7.1 Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа Општине кроз давање донација 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине којима се уводе механизми за 

отклањање околности и могућности утицаја на рад органа Општине кроз 

давање донација 

Нема докумената јавних политика 

који уређују контролу пријема и 

реализације донација општини 

Жабари 

Донета једна јавна политика - Одлука 

о контроли пријема и реализације 

донација општини Жабари 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напоме 

не 
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7.1.1 Прописати 

обавезу 

претходног 

утврђивања 

оправданости и 

исплативости 

донација које 

прима Општина. 

Усвојен интерни акт који 

садржи обавезу да се пре 

пријема донације изради 

анализа оправданости 

донација које прима 

Општина (утврђивање да ли 

Општина у датом тренутку 

има потребу за конкретном 

донацијом, без обзира на 

њен карактер); 

 

Осим оправданости 

донације, анализа треба да 

утврди и исплативост 

донације, односно да ли у 

донацији постоје 

прикривени трошкови који 

превазилазе или у 

будућности могу да 

превазиђу вредност саме 

донације, а који могу 

неоправдано и непотребно 

Донети Одлуку о 

контроли пријема и 

реализације 

донација Општини 

која садржи све 

елементе из 

индикатора 

испуњености мере. 

Донета Одлука о 

контроли пријема и 

реализације 

донација Општини 

која садржи све 

елементе из 

индикатора 

испуњености мере. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Општинско 

веће 

 

Скупштина 

општине 

30. 

септембар 

2023. 

 

10. 

децембар 

2023. 

 

25.децемба 

р 2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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  да повећају трошкове њеног 

коришћења. 

 

Интерни акт треба да 

предвиди обавезу одбијања 

донације уколико се утврди 

да она није оправдана или 

да није исплатива, односно 

да садржи прикривене 

трошкове. 
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7.1.2 Прописати 

обавезу 

претходног 

утврђивања да ли 

постоји 

потенцијални, 

перципирани или 

стварни сукоб 

интереса 

приликом 

пријема 

донације. 

Усвојен интерни акт који 

садржи обавезу да се пре 

пријема донације утврди да 

ли се давалац донације (без 

обзира да ли је правно или 

физичко лице) налази у 

специфичном односу и 

положају у односу на 

Општину у смислу да: 

1. Општина врши контролу 

и надзор над радом 

донатора; 

2. Донатор пред службама и 

органима Општине 

остварује предвиђена 

права и испуњава 

прописане обавезе; 

3. Донатор представља 

повезано лице са неким 

јавним функционером 

Општине. 

 

Интерни акт треба да 

предвиди обавезу одбијања 

Донети Одлуку из 

тачке 7.1.1, која ће 

садржати обавезе из 

индикатора о 

испуњености мере. 

Донета Одлука из 

тачке 7.1.1, која 

садржи обавезе из 

индикатора о 

испуњености мере. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Општинско 

веће 

 

Скупштина 

општине 

30. 

септембар 

2023. 

 

 

10. 

децембар 

2023. 

 

25. 

децембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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донације уколико се утврди 
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  да постоје елементи сукоба 

интереса у односу између 

даваоца донације и 

Општине. 

      

7.1.3 Прописати 

обавезу праћења 

наменског 

коришћења 

средстава из 

донација. 

Усвојен интерни акт који 

садржи обавезу праћења 

наменског коришћења 

средстава из донација. 

Донети Одлуку из 

тачке 7.1.1. која 

садржи обавезу 

праћења наменског 

коришћења 

средстава из 

донација. 

Донета Одлука из 

тачке 7.1.1. која 

садржи обавезу 

праћења наменског 

коришћења 

средстава из 

донација. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Општинско 

веће 

 

Скупштина 

општине 

30. 

септембар 

2023. 

 

10. 

децембар 

2023. 

 

25. 

децембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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7.1.4 Прописати 

обавезу израде и 

објављивања 

извештаја о 

реализацији 

донације 

Усвојен интерни акт који 

садржи обавезу израде 

извештаја о реализацији 

донације; 

 

Извештај о реализацији 

донације се благовремено 

објављује на интернет 

страници Општине. 

Донети Одлуку из 

тачке 7.1.1, која 

садржи обавезу израде 

извештаја о 

реализацији донације 

и њиховог 

благовременог 

објављивања на 

интернет страници 

општине Жабари. 

Донета Одлука из 

тачке 7.1.1, која 

садржи обавезу 

израде извештаја о 

реализацији 

донације и 

њиховог 

благовременог 

објављивања на 

интернет страници 

општине Жабари. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Општинско 

веће 

 

 

Скупштина 

општине 

30. 

септембар 

2023. 

 

 

10. 

децембар 

2023. 

 

25. 

децембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

 

7.1.5 Прописати 

обавезу 

формирања 

јединственог 

Усвојен интерни акт који 

садржи обавезу формирања 

јединственог јавног 

регистра, као електронске 

Донети Одлуку из 

тачке 7.1.1, која 

садржи обавезу 

формирања, 

Донета одлука из 

тачке 7.1.1, која 

садржи обавезу 

формирања, 

Начелник 

општинске 

управе 

30. 

септембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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 јавног регистра 

који би садржао 

податке о свим 

донацијама 

општини и 

њиховом 

коришћењу 

базе података који би 

садржао податке о свим 

донацијама општини и 

њиховом коришћењу; 

Јединствени јавни регистар 

донација се редовно 

ажурира на интернет 

страници Општине. 

објављивања и 

редовног ажурирања 

јединственог јавног 

регистра на интернет 

страници Општине, 

као електронске базе 

података, који би 

садржао податке о 

свим донацијама 

Општини и њиховом 

коришћењу. 

објављивања и 

редовног ажурирања 

јединственог јавног 

регистра на интернет 

страници Општине, 

као електронске базе 

података, који би 

садржао податке о 

свим донацијама 

Општини и њиховом 

коришћењу. 

 

Општинско 

веће 

 

Скупштина 

општине 

 

10. 

децембар 

2023. 

 

25. 

децембар 

2023. 
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Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање 

права и регулисање обавеза корисника услуга Општине 

Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима постоји „двострана комуникација“ на релацији подносилац захтева – 

службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о правима и обавезама грађана, где странка подноси захтев са пратећом документацијом, 

на основу које службеник доноси одређени акт. Потенцијални проблеми и ризици корупције код овакве врсте процедура могу се пронаћи на 

више нивоа. Најпре, уколико поједини рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима општине Жабари нису довољно 

прецизни, то оставља дискрециона овлашћења службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и 

неуједначених врста доказа и документације, па и са различитим исходима, уз плаћање различитих надокнада. Овакве околности отварају 

простор за корупцију, тј. за остваривање утицаја странака на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче са/без остваривања 

потребних услова. Посебан проблем представља ситуација када не постоји прецизна и свеобухватна листа свих процедура на нивоу Општине. 

Због тога, један од задатака Општине треба да буде израда израда и објављивање листе ових процедура. Након тога, на основу спроведене 

анализе, из појединих процедура би се отклонили ризици корупције кроз смањење дискреционих овлашћења службеника, односно 

прецизирање постојећих или успостављање додатних критеријума за одлучивање, прецизирање рокова, израду додатних упутстава, и слично. 

 

Други проблем представља одсуство контроле у овим поступцима коју би спроводила трећа - заинтересована лица (којих често нема у оваквим 

„једностраначким поступцима“) руководилац или друга инстанца у оквиру Општине (јер се углавном сматра да за тим нема потребе или да 

нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну документацију, а да се одлучи у њену корист, 

јер све остаје између ње и службеника. Оваква врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле 

предмета, како од стране руководилаца, тако и системом међусобне провере обраде ове врсте предмета међу службеницима. Веома је важно да 

ова врста контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се избегло да се тај механизам злоупотреби и претвори у 

притисак на рад службеника. 

Напомена: Мере 8.2.1. и 8.2.2. су изостављене из разлога што општина Жабари нема капацитета за развијање ове мере,нити је извесно да ће га 
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имати за време важења ЛАП-а  
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Циљ 8.1. Повећана транспарентност административних процедура за остваривање права и 

регулисање обавеза корисника услуга општине Жабари 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 

Успостављен јавно доступан регистар свих административних 

процедура за остваривање права и утврђивање обавеза 

корисника услуга општине Жабари 

Постоје подаци o свим 

административним процедурама 

које се спроводе на нивоу општине 

Жабари  

Успоставити регистар  јавно 

доступних (објављених) 

административних процедура 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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8.1.1. Обезбедити 

потпуну 

доступност 

информација о 

свим 

административним 

процедурама за 

остваривање права 

и регулисање 

обавеза корисника 

услуга општине 

Жабари. 

Сачињен и на 

интернет 

страници 

Општине 

објављен регистар 

свих 

административних 

процедура за 

остваривање 

права и обавеза 

корисника услуга 

општине Жабари 

(из изворних и 

поверених 

надлежности); 

 

Регистар садржи 

опис, правни 

Донети акт којим 

се прописује 

формирање 

регистра свих 

административних 

процедура за 

остваривање 

права и 

регулисање 

обавеза корисника 

услуга општине 

Жабари и обавеза 

његовог 

ажурирања у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Донет акт којим 

су прописани 

формирање 

регистра свих 

административних 

процедура за 

остваривање 

права и 

регулисање 

обавеза корисника 

услуга општине 

Жабари и обавеза 

његовог 

ажурирања у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Начелник 

општинске 

управе 

31. 

децембар 

2024. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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  основ, фазе и 

рокове за 

одлучивање, као и 

обрасце захтева 

којима се 

корисник услуге 

обраћа 

органу/служби 

општине Жабари, 

са пописом 

потребне пратеће 

документације; 

 

Одређена 

служба/лице 

надлежно за 

вођење регистра; 

 

Успостављена 

обавеза редовног 

ажурирања 

регистра. 

 

 

 

 

 

 

Одредити службу 

или лица за 

вођење Регистра. 

 

 

 

 

Успоставити и 

редовно 

ажурирати 

Регистар. 

 

 

 

 

 

 

Одређена служба/ 

лица за вођење 

Регистра. 

 

 

 

 

Успостављен и 

редовно ажуриран 

Регистар. 

 

 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

 

 

 

 

 

31. 

децембар 

2024. 

 

 

 

 

30. јун 

2025. 
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Циљ 8.2. Отклоњени ризици од корупције у административним процедурама чије је регулисање у 

надлежности општине Жабари 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 

Измењен правни оквир из надлежности Општине у правцу 

додатног отклањања ризика од корупције у административним 

процедурама. 

Нису усвојени стандарди и 

процедуре из ове области 

Сачинињен план и програм усвајања 

или измене правних аката који су у 

надлежности Општине 

Р. 

бр. 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

 

мере  (квалитета) мере       

Циљ 8.3. Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга 

општине Жабари 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 
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Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем контроле 

спровођења административних процедура за остваривање права и 

регулисање обавеза корисника услуга општине Жабаљ 

У тренутку израде овог 

документа у oпштини Жабаљ 

питање система интерне 

контроле спровођења 

административних процедура за 

остваривање права и регулисање 

обавеза корисника услуга није 

уређено ниједним актом. 

Усвојен акт који би регулисао 

интерну контролу администативних 

процедура за остваривање права и 

регулисање обавеза корисника 

услуга општине Жабари. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напо 

мене 

8.3.1. Усвојити 

интерни акт 

којим се 

регулишу 

процедуре 

контроле 

спровођења 

административн 

их процедура за 

остваривање 

права и 

регулисање 

обавеза 

корисника услуга 

општине Жабари 

Акт треба да садржи 

следеће елементе: 

методологију одабира 

броја/врсте/типа предмета 

који ће бити контролисан, у 

складу са њиховим бројем, 

бројем службеника који их 

обрађују, расположивим 

капацитетима контроле и 

слично; 

 

Методологија треба да 

осигура редовност, 

Донети акт 

којим 

регулисани 

методологија 

контроле у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере и састав 

тела/комисије 

за контролу 

предмета. 

 

еДонет акт којим 

су регулисани 

методологија 

контроле у складу 

са индикатором 

испуњености 

мере и састав 

тела/комисије за 

контролу 

предмта. 

 

 

Формирано 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Општинско 

веће 

 

 

 

1. новембар 

2024. 

 

 

2. децембар 2024. 

 

 

 

 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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кроз контролу периодичност и 

насумичност у одабиру 

предмета за контролу, како 

 

Формирати 

тело/комисију 

тело/комисију за 

контролу 

предмета 

 

 

 

Општинско 

веће 

 

 

31. март 2025. 
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 предмета. би се избегле злоупотребе у 

самом спровођењу 

контроле. 

за контролу 

предмета. 

     

8.3.2. У складу са 

интерним актом, 

усвојити 

годишњи план и 

програм 

контроле 

предмета. 

Усвојен план и програм 

контроле. 

Усвајати 

годишње 

планове и 

програме 

контроле 

предмета у 

складу са 

актом из тачке 

8.3.1. 

Усвојени 

годишњи планови 

и програми 

контроле у складу 

са актом из тачке 

8.3.1. 

Тело/ 

Комисија 

 

Општинско 

веће 

Од 30. Априла 

2025. године – 

конитнуирано на 

годишњем нивоу 

 

Од 30. априла 

2025. године – 

континуирано на 

годишњем нивоу 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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8.3.3. У складу са 

интерним актом, 

израдити и 

објавити 

извештај о 

спроведеној 

контроли. 

Извештај о спроведеној 

контроли треба да буде 

доступан у органима 

општине Жабари, као и 

јавности, на интернет 

страници, у складу са 

прописима који обезбеђују 

заштиту података о 

личности. 

 

У случајевима утврђених 

неправилности и 

злоупотреба, резултат 

контроле треба да буде и 

даље поступање у 

конкретним појединачним 

случајевима (покретање 

дисциплинске, прекршајне, 

кривичне и друге 

одговорности). 

Oбјављивати 

извештаје о 

контроли 

једном 

годишње на 

интернет 

страници 

општине 

Жабари. 

Објављени 

извештаји о 

контроли једном 

годишње на 

интернет 

страници 

општине 

Жабари. 

Тело/Комисиј 

а 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

Од 31. Марта 

2025. године – 

континуирано на 

годишњем нивоу 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и 

за заштиту права осетљивих група 

Опис области: Сваки процес где орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и у чему год да се ти ресурси 

огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да општине имају надлежност да организују и пружају помоћ локалном 

становништву, посебно становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте помоћи буде регулисан на 

начин да се избегне да ова средства а) заврше у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше у рукама оних који не 

испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква врста помоћи намењена. Ову област је врло тешко једнообразно 

регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака општина, у складу са специфичностима локалне заједнице, одлучује које 

су то категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди механизам у оквиру кога Општина 

треба да идентификује и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене прописи који регулишу процес доделе средстава помоћи, односно 

остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна транспарентност програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи и 

контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са локалним стратешким документима развоја. Тако се смањује дискрециона моћ у 

доношењу одлуке за које групе и када ће бити организовани конкурси за доделу помоћи. С обзиром на то да остварење ове надлежности има за 

циљне групе различите врсте маргинализованих друштвених група, које углавном имају своја удружења и друге моделе организовања, ЛАП би 

требало да ојача сарадњу између Општине и ових субјеката (на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад 

комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса и трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЛАП углавном односи на органе 

и службе Општине, један од циљева овог документа треба да буде и повезивање и боља координација локалних актера на остваривању 

заједничког интереса локалног становништва. Након идентификовања конкретних активности Општине у оквиру ове надлежности, потребно је 

анализирати да ли постоји и какав је постојећи правни оквир на локалном нивоу који регулише те процесе (на пример, да ли постоје 

одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса у овој области са становишта ризика од корупције. Осим тога, потребно је 

успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, 

чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће 

одлуке постојати право одговарајуће жалбе, односно вишестепеност у доношењу коначне одлуке. 
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Циљ 9.1. Смањење дискреционих овлашћења надлежних служби и органа Општине у процесу 

доношења одлуке о избору програма и/или циљних група за које се спроводи додела помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Све одлуке о програмима и/или циљним групама за које се организује додела 

помоћи усаглашени су са стратешким и развојним документима Општине или са 

другим документима који јединици локалне самоуправе прописују обавезе да 

спроводе овакве врсте поступака. 

Тренутно нема програма доделе 

помоћи који су усаглашени са 

стратешким документима Општине 

или са другим документима који 

Општини прописују обавезе да 

спроводе овакве врсте поступака. 

Програми за које се организује 

додела помоћи који су усаглашени 

са стратешким документима 

Општине или са другим 

документима који Општини 

прописују обавезе да спроводе 

овакве врсте поступака. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напом 

ене 

9.1.1. Спровести анализу Спроведена анализа Израдити анализу Израђена анализа Начелник 31. март Нису  

 усаглашености која треба да утврди усаглашености усаглашености Општинске 2023. потребни 

 програма за доделу да ли су досадашњи програма за доделу програма за доделу Управе  додатни 

 помоћи са стратешким програми за доделу помоћи са помоћи са   ресурси 

 и развојним помоћи усаглашени са стратешким и стратешким и    
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 документима Општине стратешким и развојним развојним    

 или са другим развојним документима документима    

 прописима/документи документима Општине. Општине.    

 ма на националном Општине или са      

 нивоу који Општини другим      

 прописују обавезе да прописима/документи      

 спроводе овакве врсте ма који Општини      

 програма. прописују обавезе да      

  спроводе овакве врсте      

  поступака.      
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9.1.2. Успоставити обавезу да 

се сви програми за 

доделу помоћи усагласе 

са стратешким и 

развојним документима 

Општине или са другим 

прописима/документима 

који Општини прописују 

обавезе да спроводе 

овакве врсте програма 

Обавеза треба да буде 

прописана на начин да 

се свака одлука о 

спровођењу програма за 

доделу помоћи, осим на 

правна акта у ужем 

смислу речи, позива и 

на стратешка и развојна 

документа Општине 

или на друге 

прописе/документа који 

Општини прописују 

обавезе да спроводе 

овакве врсте програма. 

Донети закључак 
којим ће се 

предвидети обавеза 

да се свака одлука 

о спровођењу 

програма за доделу 

помоћи позива на 

стратешка и 

развојна документа 

општине Жабари. 

Донет закључак 

којим се предвиђа 

обавеза да се свака 

одлука о 

спровођењу 

програма за доделу 

помоћи позива на 

стратешка и 

развојна документа 

општине . 

Општинско 
веће 

30. 

септембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

 

 

Циљ 9.2. Општина на редовној основи сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД)/другим 

локалним актерима у правцу боље координације у процесу доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 

Успостављена и формализована сарадња са организацијама цивилног 

друштва (ОЦД)/другим локалним актерима у правцу боље координације у 

Нема системске сарадње са 

организацијама цивилног друштва 

Са три организације цивилног друштва 

(ОЦД) постоји системска сарадња у 
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процесу доделе помоћи (ОЦД) у овој надлежности. овој надлежности. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребн 

и 

ресурси 

Напомене 

9.2.1. Прописати 

обавезу 

укључивања 

организација 

цивилног 

друштва 

(ОЦД)/других 

Идентификоване 

организације цивилног 

друштва (ОЦД)/други 

актери који су релевантни 

за одређене програме 

доделе помоћи, односно 

за одређене циљне групе; 

Донети општи акт 

којим ће бити 

обухваћене јасне и 

транспарентне 

процедуре укључивања 

ОЦД уу процес 

припреме, спровођења 

и контроле програма за 

доделу помоћи  

 

 

 

 

Потписивање 

меморандума о 

сарадњи ОЦД и 

Општине 

Донет општи акт којим 

ће бити обухваћене јасне 

и транспарентне 

процедуре укључивања 

ОЦД уу процес 

припреме, спровођења и 

контроле програма за 

доделу помоћи  

 

 

 

 

Потписан 

меморандума о 

сарадњи ОЦД и 

Општине. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Председник 

општине 

1. новембар 

2023. 

 

 

2. децембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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 актера у процес 

припреме, 

спровођења и 

контроле 

програма за 

доделу помоћи. 

Потписани споразуми о 

сарадњи/други видови 

формализације сарадње 

између Општине и 

ОЦД/других актера који 

подразумевају 

дефинисање међусобних 

права и обавеза; 

Споразуми о 

сарадњи/други видови 

формализације сарадње 

садрже обавезу 

укључивања/консултовањ 

а ОЦД/других актера у 

процес дефинисања 

услова, критеријума и 

мерила, учешће у пријему 

захтева/пријава на 

конкурс и учешће у 

контроли програма. 
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Циљ 9.3. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 

Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у складу са 

прописима који обезбеђују заштиту података о личности 

Нема јавно доступнх података о 

програмима за доделу помоћи 

Постоје јавно доступни подаци о два 

програма за доделу помоћи. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорн 

и субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напо 

мене 

9.3.1. Прописати 

обавезу да се 

сви елементи 

Обавеза подразумева 

јавно објављивање 

најмање следећих 

Донети Правилник о 

начину доделе 

помоћи којим ће се 

Донет Правилник о 

начину доделе помоћи 

којим је прописана 

Начелник 

општинске 

управе 

31. децембар 

2023. 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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 програма јавно 

објављују, у 

складу са 

прописима који 

обезбеђују 

заштиту 

података о 

личности 

елемената: позива, 

услова, критеријума и 

мерила за доделу 

помоћи, начина 

подношења 

захтева/пријава на 

конкурс и потребну 

документацију, имена 

и функције 

лица/чланова 

комисије која 

учествују у поступку, 

ранг листе и износе 

додељене помоћи, 

извештаје о 

спровођењу 

поступка/конкурса. 

прописати обавеза 

објављивања свих 

елемената програма: 

позива, услова, 

критеријума и 

мерила за доделу 

помоћи, начина 

подношења 

захтева/пријава на 

конкурс и потребне 

документације, 

имена и функције 

лица/чланова 

комисије који 

учествују у поступку, 

ранг листе и износа 

додељене помоћи, 

као и извештаје о 

спровођењу 

поступка/конкурса. 

обавеза објављивања 

свих елемената 

програма: позива, 

услова, критеријума и 

мерила за доделу 

помоћи, начина 

подношења 

захтева/пријава на 

конкурс и потребне 

документације, имена и 

функције лица/чланова 

комисије који учествују 

у поступку, ранг листе и 

износа додељене 

помоћи, као и извештаје 

о спровођењу 

поступка/конкурса. 

    



103 
 

 

 

Циљ 9.4. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 

Усвојене мере за управљање сукобом интереса у процесима доделе 

помоћи 

Не постоје мере за управљање 

сукобом интереса у овој области. 

Успостављени елементи за управљање 

сукобом интереса, у складу са индикатором 

испуњености (квалитета) мере. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребн 

и 

ресурси 

Напомене 

9.4.1 Успоставити Елементи управљања сукобом Правилником из 

тачке 9.3.1. 

успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

комисија и/или 

лица 

(службеника) 

Правилником из 

тачке 9.3.1. 

успостављени 

елементи 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

комисија и/или 

лица 

(службеника) 

Начелник 31. децембар Нису  

 елементе 

управљања 

сукобом 

интереса 

интереса подразумевају 

најмање следеће: 

Потписивање изјаве о 

непостојању приватног 

општинске 

управе 

2023. потребни 

додатни 

ресурси 

 чланова интереса у вези са    

 комисија учесницима конкурса/са    

 и/или лица лицима која подносе захтеве;    

 (службеника) Успостављање института    
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 који спроводе изузећа у случају постојања који спроводе 

поступке за 

доделу помоћи у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере 

који спроводе 

поступке за 

доделу помоћи у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере 

   

 поступке за приватног интереса;    

 доделу Прописивање одговорност за    

 помоћи. члана комисије/лица    

  (службеника) за кога се    

  утврди да је био у сукобу    

  интереса;    

  Успостављање института    

  поништавања одлука за које    

  се утврди да су донете у    

  околностима сукоба интереса.    
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Област 10: Додела средстава из буџета Општине за остваривање јавних интереса локалне заједнице 

Опис области: Поред претходно описане области која има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз институционалну помоћ и 

подршку лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи, општина Жабари из свог буџета, по разним 

основама, врши и алокацију средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или заштиту јавних 

интереса локалне заједнице. С обзиром на то да је расподела средстава из јавних извора по својој природи област која садржи велики број 

ризика за настанак корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу. 

Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 - др. закони и 44/18 - др. закон) и Уредби о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, 

бр. 16/18), као и према бројним законима у различитим секторима, областима, односно ресорима, општине су органи јавне власти који 

финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у претходним 

годинама доста учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа 

јавне власти, изазови који постоје у финансирању удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности које прате еволуцију 

„иновативних“ форми којима се тежи да се средства из јавних извора намењена удружењима грађана не користе за остваривање јавног, већ 

различитих приватних интереса (представника удружења и представника органа који располажу средствима). Превенција корупције се у овој 

области може остварити, пре свега, даљим јачањем транспаретности целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених 

механизама“. 

Друга важна област тиче се остваривања јавног интереса кроз суфинансирање пројеката у области јавног информисања, на начин како је то 

прописано Законом о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење) и 

Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 

и 8/17). Ова област је до сада у јавности изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти на прави 

начин расписују и спроводе јавне конкурсе, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне заједнице 

или за интересе самих органа Општине, одређених политичких опција или одређених медија који су блиски појединцима или органима 

Општине. Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због снажних коруптивних ризика, у ЛАП-у је посвећена посебна пажња 
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овој области. 

Напомена: Општина Жабари  нема локалне медије односно средства јавног информисања тако да ЛАП не може да садржи мере за остваривање  циља 

10.2. 
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Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава 

удружењима грађана 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују пуну 

транспарентност, одговорност и контролу над процесом суфинансирања 

програмa од јавног интереса које реализују удружења 

Одлука о одабиру пројеката 

које реализују удружења 

грађана и Одлука о средствима 

за постицање програма или 

недостајећег дела средстава за 

финансирање програма од 

јавног интереса која реализују 

удружења (донета 2018.) 

Дефинисан јавни интерес у области доделе 

средстава удружењима у Стратегији 

одрживог развоја. 

Измењен и допуњен Правилник о 

критеријумима и поступку доделе средстава 

из буџета општине за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују 

удружења 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорн 

и субјект 

Рок Потребн 

и 

ресурси 

Напомене 
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10.1.1. Успоставити 

обавезу 

дефинисања 

јавног интереса 

који се 

остварује 

програмима 

који реализују 

удружења, 

односно 

успоставити 

обавезу да се 

сваки програм 

позива на већ 

дефинисан 

јавни интерес. 

Јавни интерес који се остварује 

програмима које реализују 

удружења треба да буде дефинисан 

на стратешком нивоу, односно да 

буде дефинисан у стратешким или 

развојним документима Општине; 

сваки појединачни поступак 

суфинансирања програма треба да 

се позива на дефинисан јавни 

интерес, односно на успостављање 

везе и оправдање на који начин ће 

конкретан програм суфинансирања 

програма остварити, промовисати 

и штитити јавни интерес (на 

пример, кроз одређивање 

приоритета у финансирању за 

конкретну годину, тематских 

Дефинисати 

остваривање 

јавног 

интереса кроз 

програме које 

реализују 

удружења у 

Плану развоја 

општине 

Жабари 

Дефинисано 

остваривање 

јавног интереса 

кроз програме 

које реализују 

удружења у 

Плану развоја 

општине 

Жабари 

Радно тело 

председни 

ка 

општине 

 

Општинск 

о веће 

 

Скупштин 

а општине 

31. 

децембар 

2024. 

 

28. 

фебруар 

2025. 

 

 

31. март 

2025. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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  области програма и јавних 

конкурса и слично). 

      

10.1.2. Успоставити 

целовит и 

заокружен 

интерни правни 

оквир на нивоу 

Општине који 

регулише 

суфинансирање 

програмa од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења 

Заокружен и целовит интерни 

правни оквир подразумева најмање 

следеће: 1) постојање интерног 

акта (правилника) који регулише 

суфинансирање програмa од јавног 

интереса које реализују удружења, 

2) пословника о раду комисија које 

спроводе јавне конкурсе у овој 

области, 3) одлука о расписивању 

јавних конкурса за сваки 

појединачни програм. 

Правни оквир који регулише 

суфинансирање програмa од јавног 

интереса које реализују удружења 

треба да садржи најмање следеће: 

1) начин утврђивања услова, 

критеријума и мерила за бодовање 

предлога пројеката, 2) обавезу 

јавног објављивања свих 

докумената који настају у току 

спровођења конкурса, 3) 

Извршити 

анализу 

постојећих 

аката и 

донети 

Пословник о 

раду комисије 

која спроводи 

јавне 

конкурсе у 

овој области 

Извршена 

анализу 

постојећих аката 

и донет 

Пословник о 

раду комисије 

која спроводи 

јавне конкурсе у 

овој области 

Начелник 

општинске 

управе 

31. 

децембар 

2024. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Сви остали 

елементи 

наведени у 

индикатору 

испуњености 

мере 

реализовани су 

доношењем 

Правилника о 

критеријумима и 

поступку доделе 

средстава из 

буџета општине 

за финансирање 

програма од 

јавног интереса 

која реализују 

удружења 
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регулисање рада конкурсних 

комисија са посебним акцентом на 

управљање сукобом интереса, 4) 

начине вршења мониторинга, 

евалуације и финансијске контроле 

одобрених пројеката и програма. 

10.1.3. Обезбедити 

пуну 

транспаретност 

процеса 

суфинансирања 

Пуна транспарентност процеса се 

обезбеђује кроз објављивање свих 

докумената који настају у току 

спровођења конкурса, а нарочито 

докумената који настају у раду 

Извршити 

анализу из 

10.1.2. и 

изменити и 

Извршена 

анализа из 

10.1.2. и 

измењена и 

Начелник 

општинске 

управе 

31. мај 

2025. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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 програмa од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења. 

конкурсне комисије, јавност 

састанака конкурсне комисије и 

учешће заинтересованих 

представника јавности у њиховом 

раду - грађанских посматрача (без 

права одлучивања). 

допунити 
Одлуку о 

средствима за 

постицање 

програма или 

недостајећег 

дела 

средстава за 

финансирање 

програма од 

јавног 

интереса која 

реализују 

удружења 

тако што ће 

се прописати 

обавеза 

објављивања 

свих 

докумената 

који настају у 

раду 

конкурсне 

допуњена 
Одлука о 

средствима за 

постицање 

програма или 

недостајећег 

дела средстава 

за финансирање 

програма од 

јавног интереса 

која реализују 

удружења 

тако што ће се 

прописати 

обавеза 

објављивања 

свих докумената 

који настају у 

раду конкурсне 

комисије, 

јавност 

састанака 

конкурсне 

комисије и 

Општинск 
о веће 

 

Скупштин 

а општине 

15. јун 
2022. 

 

30. јун 

2025. 
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комисије, 

јавност 

састанака 

конкурсне 

комисије и 

учешће 

заинтересова 

них 

представника 

учешће 

заинтересованих 

представника 

јавности у 

њиховом раду - 

грађанских 

посматрача (без 

права 

 

   јавности у 
њиховом раду 

- грађанских 

посматрача 

(без права 

одлучивања). 

одлучивања).     
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10.1.4. Успоставити 

елементе 

управљања 

сукобом 

интереса 

чланова 

конкурсне 

комисије која 

спроводи 

конкурс за 

суфинансирање 

програмa од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења. 

Елементи управљања сукобом 

интереса подразумевају најмање 

следеће: 

Потписивање изјаве о непостојању 

приватног интереса у вези са 

учесницима конкурса; 

Успостављање института изузећа у 

случају постојања приватног 

интереса: 

Прописивање одговорности за 

члана комисије за кога се утврди 

да је био у сукобу интереса; 

Успостављање института 

поништавања одлука за које се 

утврди да су донете у околностима 

сукоба интереса. 

Изменити и 

допунити 

Одлуку из 

тачке 10.1.3, у 

складу са 

индикатором. 

Измењена и 
допуњена 

Одлука из тачке 
10.1.3, у складу 
са индикатором. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Општинск 

о веће 

 

Скупштин 

а општине 

31. мај 

2025. 

 

 

 

15. јун 

2025. 

 

 

30. јун 

2025. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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10.1.5. Обезбедити 

обавезне 

елементе 

мониторинга, 

евалуације и 

финансијске 

контроле над 

програмима од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења. 

Интерним правним оквиром 

потребно је предвидети елементе 

мониторинга, евалуације и 

финансијске контроле над 

програмима од јавног интереса 

које реализују удружења, са 

обавезом објављања свих 

извештаја о резултатима 

мониторинга, евалуације и 

финансијске контроле на интернет 

презентацији Општине. 

Изменити и 

допунити 

Одлуку из 

тачке 10.1.3, 

тако што ће 

се 

предвидети 

елементи 

мониторинга, 

евалуације и 

Измењена и 
допуњена 

Одлука из тачке 
10.1.3, тако што 
су предвиђени 
елементи 
мониторинга, 
евалуације и 

финансијске 
контроле над 
програмима од 
јавног интереса 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Општинск 

о веће 

 

Скупштин 

а општине 

31. мај 

2025. 

 

 

15. јун 

2025. 

 

30. јун 

2025. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

 

 

   финансијске 

контроле над 

програмима 

од јавног 

интереса које 

реализују 

удружења, са 

обавезом 

објављања 

свих 

извештаја о 

резултатима 

које реализују 
удружења, са 
обавезом 
објављања свих 
извештаја о 
резултатима 
мониторинга, 
евалуације и 

финансијске 
контроле на 
интернет 
презентацији 
Општине. 
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мониторинга, 

евалуације и 

финансијске 

контроле на 

интернет 

презентацији 

Општине. 

 

Циљ 10.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса 

за суфинансирање пројеката у области јавног информисања 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 

Усвојене делотворне   јавне   политике   на   нивоу   Општине   које Тренутно не постоји интерна јавна Један интерни акт који уређује сва питања 

обезбеђују пуну транспарентност, одговорност и контролу над политика Општине која уређује суфинансирања програма јавног интереса у 

процесом спровођења   конкурса   за   суфинансирање   пројеката   у спровођење конкурса за области јавног информисања. 

области јавног информисања суфинансирање пројеката у области  

 јавног информисања  

 

Р. бр. 

мере 
Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 
Рок Потребни 

ресурси 
Напомене 
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Област 11: Инспекцијски надзор 

Опис области: Имајући у виду карактер и обим овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а у циљу 

адекватног остваривања и заштите јавног интереса (на пример, интереса у области здравља и безбедности грађана), спречавање корупције и 

злоупотреба у вези са коришћењем датих овлашћења има нарочит значај у процесу вршења инспекцијског надзора. То је, између осталог, 

препознато и приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору који је усвојен 2015. године. Уколико 

би ова важна надлежност државне управе била подложна различитим коруптивним ризицима, то би донело озбиљне последице по јавни 

интерес, живот, здравље, безбедност и остваривање права грађана. Коруптивни утицај у вршењу инспекцијског надзора настаје, пре свега, 

услед контакта између лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који на службенике могу да врше они над 

којима се врши надзор, а што је као проблем констатовано и у резултатима различитих истраживања. 

Према Закону о инспекцијском надзору (“Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 и 95/18), ЈЛС су добиле значајне надлежности у области 

инспекцијског надзора и то како у изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са централног или покрајинског 

нивоа власти. Локалној самоуправи су дата овлашћења да самостално регулише поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз 

описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном антикорупцијском плану. У вези са тим, нарочито су важна 

два поља ове надлежности: 1) процена ризика и план инспекцијског надзора и 2) координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора 

које је неопходно успоставити на нивоу Општине. 

НАПОМЕНА: Мере у оквиру циља 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби је 

немогуће развити у окиру ЛАП-а општине Жабари из разлога што посао инспектора обавља три инспектора у оквиру одељења 

Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове и тренутрно не постоји капацитет за развијање ове мере. 
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Циљ 11.1. Смањење дискреционих овлашћења и већа транспарентност у поступању инспекцијских 

служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 

Усвојени интерни акти/упутства/процедуре на нивоу Општине које 

прописују њену обавезу да врши процену ризика и учесталост 

вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из своје 

изворне надлежности, као и обавезе да врше процену посебних 

ризика, који су специфични за сваку локалну заједницу; 

Јавно доступни сви елементи дефинисани у претходном 

индикатору. 

10 одлука којима се уређују области из 

изворне надлежности локалне самоуправе - 

комуналне делатности, радно време, такси 

превоз, заштита од буке и др. 

Не постоји општи акт којим се се уређује 

процена ризика и учесталост вршења 

инспекцијског надзора 

На нивоу општине Жабари  постоји 

најмање 1 општи акт којим се уређује 

процена ризика и учесталост вршења 

инспекцијског надзора. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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11.1.1. Прописати 

посебне 

елементе 

процене 

ризика и 

учесталост 

вршења 

инспекцијско 

г надзора на 

основу 

процене 

ризика из 

изворне 

надлежности 

Општине 

Интерним 

актом/упутством 

детаљније 

регулисана ова 

законска обавеза, 

односно одређен 

начин/форма у којој 

се прописују 

посебни елементи 

процене ризика, 

учесталост вршења 

инспекцијског 

надзора и плана 

надзора из 

изворних 

надлежности. 

Донети интерни акт 

о посебним 

елементима 

процене ризика и 

учесталости 

инспекцијског 

надзора на основу 

процене ризика и 

плана надзора из 

изворних 

надлежности. 

Донет интерни 

акт о посебним 

елементима 

процене ризика и 

учесталости 

инспекцијског 

надзора на 

основу процене 

ризика и плана 

надзора из 

изворних 

надлежности 

Начелник 

општинске управе/ 

Одељење за 

инспекцијске 

послове 

 

Општинско веће 

31. 

октоб 

ар 

2023. 

 

 

 

 

31. 

децем 

бар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

 

11.1.2 Прописати 

обавезу 

Интерним 

актом/упутством 

Интерним актом из 

тачке 11.1.1. 

Интерним актом 

из тачке 11.1.1. 

Начелник 

општинске управе/ 

31. 

октоб 

Нису 

потребни 
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 усвајања 

процедуре за 

процену 

посебних 

ризика који 

су 

специфични 

за сваку 

локалну 

заједницу 

одређена процедура 

која треба да 

садржи изворе 

информација о 

локално 

специфичним 

ризицима за сваку 

област у којој се 

врши инспекцијски 

надзор, процену 

утицаја ризика на 

стање у областима 

и процену потребе 

за надзором у 

складу са 

ризицима. 

уредити процедуру 

која садржи изворе 

информација о 

локално 

специфичним 

ризицима за сваку 

област у којој се 

врши инспекцијски 

надзор, процену 

утицаја ризика на 

стање у областима 

и процену потребе 

за надзором у 

складу са 

ризицима. 

уређена 

процедура која 

садржи изворе 

информација о 

локално 

специфичним 

ризицима за 

сваку област у 

којој се врши 

инспекцијски 

надзор, процену 

утицаја ризика на 

стање у 

областима и 

процену потребе 

за надзором у 

складу са 

ризицима. 

Одељење за 

инспекцијске 

послове 

 

 

Општинско веће 

ар 
2023. 

 

 

 

 

 

31. 

децем 

бар 

2022. 

додатни 
ресурси 
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11.1.3. Објављивати 

посебне 

елементе 

процене 

ризика и 

учесталост 

вршења 

инспекцијско 

г надзора на 

основу 

процене 

ризика из 

изворне 

надлежности, 

као и 

Елементи описани 

у мери објављени 

на интернет 

презентацији 

Општине; 

Успостављена 

обавеза редовног 

ажурирања 

објављених 

података. 

Интерним актом из 

тачке 11.1.1. 

предвидети обавезу 

објављивања и 

редовног 

ажурирања 

елеменaта процене 

ризика и 

учесталости 

вршења 

инспекцијског 

надзора на основу 

процене ризика из 

Интерним актом 

из тачке 11.1.1. 

предвиђена 

обавеза 

објављивања и 

редовног 

ажурирања 

елеменaта 

процене ризика и 

учесталости 

вршења 

инспекцијског 

надзора на 

Начелник 

општинске управе/ 

Одељење за општу 

управу, заједничке и 

инспекцијске 

послове 

 

 

Општинско веће 

31. 

октоб 

ар 

2023. 

 

 

 

 

 

31. 

децем 

бар 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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 процедуру за 

процену 

посебних 

ризика који 

су 

специфични 

за сваку 

локалну 

заједницу 

 изворне 

надлежности, као и 

објављивање 

процедуре за 

процену посебних 

ризика који су 

специфични за 

локалну заједницу 

на интернет 

страници Општине. 

основу процене 

ризика из 

изворне 

надлежности, као 

и објављивање 

процедуре за 

процену 

посебних ризика 

који су 

специфични за 

локалну 

заједницу на 

интернет 

страници 

општине. 

 2023.   

 

 

 

Циљ 11.2. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијских служби 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 
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Усвојени акти којима се успоставља/унапређује систем координације и 

унутрашње контроле инспекцијских служби. 

Решење о образовању комисије за 

координацију инспекцијског 

надзора над пословима из изворне 

надлежности Општине 

Донета Одлука о образовању 

унутрашње контроле 

инспекцијских служби. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напо 

мене 
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Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња 

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу 

најризичније процесе са становишта настанка корупције. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу 

против корупције, што је требало да доведе до отклањања ризика од корупције који су уграђени у важећу регулативу, као и да побољша 

праксу њене примене. Комплементарно стратешком и законском нивоу, неопходно је интерно регулисати процесе у овој области, како би се 

на свим нивоима спречиле неправилности и злоупотребе. До тих неправилности углавном и долази у случајевима када у остваривању права 

и обавеза корисници услуга у овој области долазе у контакт са службеницима. Органи локалне самоуправе су инстанца у којој долази до ове 

врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и грађевинских послова. То је ниво на ком се 

примењују закони у овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно случајевима. Осим тога, ризици од корупције у 

овој области на локалном нивоу могу настати и онда када надлежне локалне службе и институције усвајају и примењују своја просторно- 

планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се примењују опште законске одредбе о планирању. Управо 

одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која су очекивана и неопходна, али која уколико се 

не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих приватних интереса. 

Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) обухваћено је више значајних питања која садрже ризике за 

настанак корупције, као што су: обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; посебни случајеви формирања грађевинске 

парцеле; допринос за уређивање грађевинског земљишта, те рад Комисије за технички преглед објекта. Ова питања, односно начини за 

њихово регулисање део су ЛАП-а. Овај закон мењан је и након израде Модела ЛАП, (“Службени гласник РС”,бр. 83/18). 

НАПОМЕНА:  

Мере 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3. и 12.1.4 изостављене су из ЛАП-а Општине имајући у виду да у тренутку доношења ЛАП-А у општини 

Жабари постоји усвојен Пословник о раду Комисије за планове, а део мера  се већ спроводе кроз примену Закона и планирању и 
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изградњи 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и 

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС број 

32/19). 

Мере 12.2.1, 12.2.2.и 12.2.3. су изостављене из ЛАП-а Општине јер се, осим напред наведених прописа примењује и Одлука о 

утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (Сл. Гласник општине Жабари бр. 2/2015) , Измене и допуне Одлуке о 

утврђивању грађевинског земљишта (Сл. Гласник општине Жабари бр. 17/2016) 
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Област 13: Формирање радних тела на нивоу Општине 

Опис области: У складу са Законом о локалној самоуправи, Скупштина општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање 

питања из њене надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова утврђених 

Статутом. С друге стране, Закон прописује да се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела утврђују 

Статутом општине. Иако нормативни оквир и пракса не указују нужно на постојање неког од облика корупције у процесу формирања и рада 

радних тела, начин на који је ова област регулисана, као и подаци и анализе праксе, указују на значајан степен нетранспарентности, широка 

дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, те на потенцијалну неефикасност и несврсисходност у трошењу јавних 

ресурса. На пример, постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра - јединствене евиденције - на нивоу било ког органа 

јавне власти у којој би се налазили подаци о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, 

као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. Управо због заштите јавног интереса, ова област на нивоу локалне самоуправе 

може бити значајно унапређена кроз усвајање и примену Локалног антикорупцијског плана нарочито у погледу решавања следећих 

идентификованих проблема: одусуства јединствене евиденције о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и 

повремених радних тела; одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова; непостојања или неадекватног правног основа за 

формирање радних тела; одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног тела и њиховог броја; регулисања права на накнаду и 

нејасног односа између радних тела и редовних послова других органа и служби општине. 

 

 

 

Циљ 13.1. Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела на 

нивоу општине Жабари 

Индикатори циља Базна вредност 

индикатора 

Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 
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Усвојене јавне политике на нивоу општине Жабари  којима 

се успоставља систем одговорности и контроле у процесу 

формирања и ра радних тела 

Статутом општине и 

Пословником Скупштине 

општине регулисано је 

оснивање радних тела 

Скупштине општине. Ни 

једним интерним актом није 

свеобухватно регулисано 

питање радних тела 

Општинског већа, 

председника општине и 

начелника општинске 

управе. 

Донета Одлука Скупштине општине о 

формирању – оснивању радних тела којом ће 

се на бољи начин регулисати – дефинисати 

циљеви, задаци, рокови у којима радно тело 

Скупштине треба да остварује задатке и 

извештава оснивача о свом раду, као и право 

на накнаду за рад чланова радног тела. 

Измењен и допуњен Пословник Општинског 

већа и донети правилници за оснивање радних 

тела председника општине и начелника 

општинске управе, у којима ће бити 

прописане обвезе да сваки појединачни акт о 

формирању радног тела Већа, председника 

општине и начелника општинске управе 

садржи и циљеве, задатке и рокове у којима 

радно тело остварује задатке, односно у 

којима оснивача извештава о раду. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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13.1.1 

. 

Успоставити 

обавезу 

дефинисања 

циљева, 

задатака 

(активности ) и 

Обавеза 

успостављена на 

нивоу општег акта 

или на други начин 

прописане обавезе 

да за свако 

Донети или 

изменити и 

допунити следеће 

акте у складу са 

индикатором 

испуњености 

Донети или 

измењени и 

допуњени 

следећи акти 

у складу са 

индикатором 

  Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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 рокова у 

којима радно 

тело остварује 

задатке, 

односно у 

којима 

извештава 

оснивача о 

свом раду. 

појединачно радно 

тело постоје 

утврђени циљеви, 

задаци (активности) 

и рокови у којима 

радно тело остварује 

задатке, односно у 

којима оснивача 

извештава о раду. 

мере: Пословник 
Општинског већа, 

 

 

 

 

 

Одлука 

Скупштине о 

оснивању радних 

тела Скупштине 

општине, 

 

 

 

 

Правилник о 

оснивању 

појединачних 

радних тела 

председника 

испуњености 

мере: 

Пословник 

Општинског 

већа, 

 

 

Одлука 

Скупштине о 

оснивању 

радних тела 

Скупштине 

општине, 

 

 

 

 

Правилник о 

оснивању 

појединачних 

радних тела 

председника 

 

Општинско 

веће 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Скупштина 

општине 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

31. мај 

2023. 

 

 

 

 

 

31. јануар 

2024. 

 

 

30.март 2024. 

 

 

 

 

31. јануар 
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општине, 

 

 

Правилник о 

оснивању 

појединачних 

радних тела 

Начелника ОУ 

општине, 

 

 

Правилник о 

оснивању 

појединачних 

радних тела 

Начелника 

 

Председник 

општине 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

2024. 

 

 

1. март 2024. 

 

 

 

 

1. март 2024. 
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13.1.2 Успоставити 

обавезу 

навођења 

правног основа 

за формирање 

сваког 

појединачног 

радног тела. 

Обавеза 

успостављена на 

нивоу општег акта 

или на други начин 

прописане обавезе 

да сваки 

појединачни акт о 

формирању радног 

тела садржи и 

правни основ за 

формирање који 

неће бити само 

општа надлежност 

предвиђена Законом 

о локалној 

самоуправи. 

Изменама и 

допунама и 

доношењем аката 

из тачке 13.1.1. 

успоставити 

обавезу навођења 

правног основа у 

посебном акту о 

формирању 

радног тела 

Изменама и 

допунама и 

доношењем 

аката из тачке 

13.1.1. 

успостављена 

обавеза 

навођења 

правног 

основа у 

посебном 

акту о 

формирању 

радног тела 

Општинско 

веће 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Скупштина 

општине 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

31. мај 

2023. 

 

 

 

31. 

октобар 

2023. 

 

 

30.октобар 

2023. 

 

 

 

 

31. јануар 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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Председник 

општине 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

2024. 

 

 

1. март 2024. 

 

 

 

1. март 2024. 
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13.1.3 Усвојити 

обавезујуће 

услове и 

критеријуме 

приликом 

именовања 

чланова 

радних тела. 

Обавеза 

успостављена 

посебним општим 

актом, изменама 

Статута или 

Пословника 

Скупштине ЈЛС; 

услови и 

критеријуми су 

гарант за то да 

чланови радних тела 

треба да буду 

именовани као 

стручњаци за 

поједине области 

којима се радна тела 

баве. 

Изменама и 

допунама и 

доношењем аката 

из тачке 13.1.1. 

прописати 

обавезујуће 

услове и 

критеријуме 

приликом 

именовања 

чланова радних 

тела. 

Изменама и 

допунама и 

доношењем 

аката из тачке 

13.1.1. 

прописани 

обавезујући 

услови и 

критеријуми 

приликом 

именовања 

чланова 

радних тела. 

Општинско 

веће 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Скупштина 

општине 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

31. јануар 

2023. 

 

 

 

 

31. јануар 

2023. 

 

 

30.март 2023. 

 

 

 

 

31. јануар 

2023. 

 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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Председник 

општине 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

1. март 2023. 

 

 

 

1. март 2023. 
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13.1.4 

. 

Регулисати 

питање 

накнада за рад 

у радним 

телима. 

Питање права на 

накнаду уређено 

општим актима 

Општине; 

појединачне одлуке 

о формирању 

радних тела садрже 

образложење 

потребе за 

постојањем или 

непостојањем 

накнаде, као и 

начина обрачуна, а 

услед различитог 

типа и обима посла 

који обављају радна 

тела. 

Изменама и 

допунама и 

доношењем аката 

из тачке 13.1.1. 

регулисати 

питање права на 

наканду у складу 

са индикатором 

испуњености 

мере. 

Изменама и 

допунама и 

доношењем 

аката из тачке 

13.1.1. 

регулисано 

питање права 

на наканду у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Општинско 

веће 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Скупштина 

општине 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Председник 

31. јануар 

2023. 

 

 

 

 

31. јануар 

2023. 

 

 

30.март 2023. 

 

 

31. јануар 

2023. 

 

 

1. март 2023. 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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општине 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

 

1. март 2023. 
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13.1.5 Успоставити 
обавезу да 

доношењу 

одлуке о 

формирању 

сваког радног 

тела претходи 

анализа 

постојећег 

институционал 

ног оквира за 

конкретну 

област. 

Одлука о 

формирању радног 

тела обавезно 

садржи и 

образложење према 

коме би се могло 

утврдити да ли се 

делокруг послова, 

односно циљеви и 

задаци радног тела 

преклапају са 

надлежностима већ 

постојећих органа 

општине. 

Изменама и 
допунама и 

доношењем аката 

из тачке 13.1.1. 

прописати да је 

пре формирања 

радног тела 

потребно 

извршити анализу 

постојећег 

институционално 

г оквира за 

конкретну област 

у складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Изменама и 

допунама и 

доношењем 

аката из тачке 

13.1.1. 

прописана је 

обавеза да 

пре 

формирања 

радног тела 

потребно 

извршити 

анализу 

постојећег 

институциона 

лног оквира 

за конкретну 

област у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Општинско 
веће 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Скупштина 

општине 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

31. јануар 
2023. 

 

 

 

 

31. јануар 

2023. 

 

 

30.март 2023. 

 

 

 

31. јануар 

2023. 

 

 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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Председник 

општине 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

1. март 2023. 

 

 

 

1. март 2023. 

 

Циљ 13.2. Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу општине 

Жабари 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 

Успостављен јавно доступан регистар са подацима о свим 

радним телима на нивоу општине Жабари 

Нема података о свим 

постојећим радним телима на 

нивоу Општине Жабари који 

су јавно доступни на интернет 

страници. 

Сва радна тела на нивоу Општине Жабари 

евидентирана у јединственом регистру радних 

тела који ће у оваквој форми бити доступан 

јавности на интернет страници општине 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 
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(квалитета) мере 

13.2.1 

. 

Обезбедити 

потпуну 

доступност 

информација о 

свим радним 

телима на 

нивоу 

Општине 

Сачињен и на 

интернет 

презентацији 

Општине објављен 

регистар који 

садржи следеће 

информације: број, 

назив и састав свих 

радних тела; правни 

основ за њихово 

формирање, мандат 

који је поверен 

радним телима, 

циљеве, активности, 

рокове, висину 

накнаде коју 

чланови радних тела 

добијају и друге 

Донети акт 

којим ће се 

прописати 

формирање 

регистра и 

одређивање 

одговорног 

лица за 

прикуплљање и 

ажурирање 

података 

Формирати 

интернет 

страницу/подст 

раницу на којој 

ће бити следеће 

информације: 

број, назив и 

Донет акт 

којим се 

прописује 

формирање 

регистра и 

одређивање 

одговорног 

лица за 

прикуплљање 

и ажурирање 

података 

Формирана 

интернет 

страница/подс 

траница на 

којој се налазе 

следеће 

информације: 

Секретар 

Скупштине 

 

Секретар већа 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

Oдељење за 

друштвене 

делатности 

30. септембар 

2025. 

 

30. септембар 

2025. 

 

1. септембар 

2025. 

 

2. децембар 

2025. и даље 

континуирано. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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  податке. састав свих 

радних тела; 

правни основ 

за њихово 

формирање, 

мандат који је 

поверен 

радним телима, 

циљеве, 

активности, 

рокове, висину 

накнаде коју 

чланови радних 

тела добијају и 

друге податке. 

број, назив и 

састав свих 

радних тела; 

правни основ 

за њихово 

формирање, 

мандат који је 

поверен 

радним 

телима, 

циљеве, 

активности, 

рокове, 

висину 

накнаде коју 

чланови 

радних тела 

добијају и 

друге податке. 
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Област 14: Јавне набавке 

Опис области: Према својој природи, јавне набавке се перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само у Србији. 

Доношењем Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 i 68/15), 

Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, учињено је доста 

помака у правцу спречавања корупције у овој области. Ипак, примена овог закона указала је да је неопходно предвидети додатне измене и допуне, као и 

да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно унапредити примену прописа. Агенција је то утврдила, поред осталог, посетама 

институцијама у току контроле у претходним циклусима израде и спровођења планова интегритета, у којима јавне набавке чине једну од заједничких 

области за цео јавни сектор. Нови Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 91/19) донет је 2019. године, а његова примена отпочела је 1. 

јула 2020. године. 

Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за 

ефикасношћу поступака, односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају 

добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем потребне конкуретности на тржишту је у појединим аспектима у колизији са 

антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду међусобно компатибилни захтеви. Већа конкуренција 

подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја на наручиоце. То, међутим, 

често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, 

експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку. 

Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и 

додатни простор за коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и очекивања од поступака јавних набавки, који су некада 

међусобно ограничавајући, не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење оптималне мере у којој ће ти 

захтеви бити адекватно и оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања 

ових поступака у свакој појединачној институцији, па и на нивоу ЈЛС. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, 

сваки појединачни руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних набавки, може различитим 

механизмима доброг управљања то и да учини. Када је реч о органима ЈЛС, ови механизми могу бити уграђени управо у локални 

антикорупцијски план. 

У Моделу ЛАП-а је посвећена пажња следећим ризицима: спровођењу мешовитих јавних набавки и јавних набавки мале вредности, питању 

покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, доказивању испуњености услова за учешће у јавној набавци, и транспарентности 
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поступка јавних набавки. Осим тога, свака ЈЛС је позвана да у овој области дода и друге циљеве и мере до којих је дошла на основу своје 

праксе и проблема у спровођењу јавних набавки. 

 

 

 

Циљ 14.1: Смањење и контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлуке о типу јавне 

набавке која ће бити расписана 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене измене и допуне интерних аката у области јавних набавки у правцу 

детаљнијег регулисања спровођења мешовитих јавних набавки, јавних набавки 

мале вредности и јавних набавки расписаних из разлога хитности 

Правилником о ближем уређивању 

поступка јавне набавке није 

адекватно уређено питање контроле 

код спровођења мешовитих јавних 

набавки и јавних набавки мале 

вредности и јавних набавки 

расписаних из разлога хитности. 

Измењен и допуњен Правилник о 

ближем уређивању поступка 

јавне набавке којим је регулисан 

систем контроле код спровођења 

мешовитих јавних набавки, 

јавних набавки мале вредности и 

јавних набавки расписаних из 

разлога хитности. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорн 

и субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напо 

мене 

14.1.1 Успоставити Обавезу је потребно Размотрити потребу Размотрена потреба Начелник 30. Нису  
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 обавезу 

додатног 

образложења 

успоставити кроз измене и 

допуне интерног правног 

оквира у области јавних 

за уређењем 

мешовитих јавних 

набавки унутар 

Правилника о ближем 

уређивању поступка 

јавне набавке 

за уређењем 

мешовитих јавних 

набавки унутар 

Правилника о 

ближем уређивању 

поступка јавне 

набавке 

општинске 

управе 

септембар 

2024. 

потребни 

додатни 

ресурси 

 околности, набавки којим би се прописало    

 потребе и да се за случајеве расписивања    

 оправданости мешовитих јавних набавки    

 за спровођење израђују посебна образложења    

 мешовитих околности, потреба и    

 јавних оправданости.    

 набавки.     

14.1.2 Успоставити Обавезу је потребно Прецизирати 

Правилник о ближем 

уређивању поступка 

јавне набавке, тако да 

се уведе примена 

института 

Прецизиран 

Правилник о 

ближем уређивању 

поступка јавне 

набавке, тако што је 

уведена примена 

Начелник 31. Нису  

 обавезу да се у 

случају јавних 

набавки мале 

успоставити кроз измене и 

допуне интерног правног 

оквира у области јавних 

општинске 

управе 

децембар 

2024. 

потребни 

додатни 

ресурси 

 вредности набавки којим би се прописало    

 (вредности да се случају јавних набавки    

 мање од мале вредности позив за    
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 500.000 

динара) позив 

за достављање 

понуде 

упућује 

најмање 

једном 

понуђачу који 

врши 

делатност која 

је предмет 

јавне набавке, 

а да уколико 

то није могуће, 

обавезно 

постоји 

образложење 

такве одлуке. 

достављање понуде упућује 

најмање једном понуђачу који 

врши делатност која је предмет 

јавне набавке, а да уколико то 

није могуће, обавезно постоји 

образложење такве одлуке. На 

тај начин се из процеса 

елиминише „лично уверење“ 

овлашћеног лица да они којима 

се упућује позив за достављање 

понуде могу да спроведу јавну 

набавку, без обзира на 

делатност којом се баве. 

испитивања тржишта 

и предвиди да се у 

случају јавних 

набавки мале 

вредности, позив 

упућује понуђачима 

који врше делатност 

која је предмет јавне 

набавке, као и 

објављивање позива 

на сајту Општине 

института 

испитивања 

тржишта; 

предвидвиђено је да 

се у случају јавних 

набавки мале 

вредности, позив 

упућује понуђачима 

који врше делатност 

која је предмет јавне 

набавке, као и 

објављивање позива 

на сајту Општине 
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14.1.3. Упоставити 
обавезу 

дефинисања 
разлога 
хитности. 

Обавезу је потребно 

успоставити кроз измене и 
допуне интерног правног 
оквира у области јавних 
набавки којим би се у 

случајевима у којима је то 
могуће, одредио појам 

хитности (на пример, у односу 
на случајеве оних јавних 
набавки које су до сада у ЈЛС 
најчешће расписиване као 
хитне). 

Изменити и допунити 
Правилник о ближем 
уређивању поступка 

јавне набавке у 
складу са 
индикатором 
испуњености мере 

Измењен и допуњен 
Правилник о 
ближем уређивању 
поступка јавне 

набавке у складу са 
индикатором 
испуњености мере 

Начелник 
општинске 
управе 

31. 

децембар 
2024. 

Нису 
потребни 
додатни 
ресурси 

 

14.1.4. Успоставити 

обавезу 

дефинисања 

„других 

одговарајућих 

Обавезу је потребно 

успоставити кроз измене и 

допуне интерног правног 

оквира у области јавних 

набавки којим би се 

Изменити и допунити 

Правилник о ближем 

уређивању поступка 

јавне набавке у складу 

са индикатором 

испуњености меере. 

 

Измењен и допуњен 
Правилник о 
ближем уређивању 
поступка јавне 

набавке у складу 

са индикатором 

испуњености мере 

Начелник 

општинске 

управе 

30. 

септембар 

2024. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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 начина 

доказивања 

који може 

обухватити и 

техничку 

документацију 

произвођача“. 

дефинисало у којим 

случајевима, за које јавне 

набавке и на који начин се 

одређује шта је то други 

одговарајући начин доказивања 

у случајевима у којима се као 

услов за учешће у јавној 

набавци од понуђача захтева да 

добра, услуге и радови имају и 

друштвене и друге 

карактеристике (на пример, 

еколошке или безбедносне 

карактеристике, енергетску 

ефикасност и слично). 

      

 

 

Циљ 14.2. Повећање транспарентности и контроле поступка јавних набавки 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 
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Сва документа која настају у поступцима јавних набавки се јавно објављују (осим 

уколико не подлежу ограничењима за јавно објављивање која су дефинисана 

другим законима). 

Број представника јавности - грађанских посматрача - који учествују у припреми, 

спровођењу или контроли поступака јавних набавки. 

Не постоји пракса објављивања 

свих докумената која настају у 

процесу јавних набавки. 

Није било јавних набавки у које је 

укључен грађански посматрач 

Објављени сви документи у 

вези са јавним набавкама и 

њиховим извршењем. 

 

Грађански посматрачи 

учествују у свим јавним 

набавкама које нису јавне 

набавке мале вредности. 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напо 

мене 

14.2.1. Успоставити 

обавезу да се 

Обавезу је потребно успоставити 

кроз измене и допуне интерног 

Изменити и 

допунити 

Измењен и 

допуњен 

Начелник 

општинске 

31. 

децембар 

Нису 

потребни 

 

 

 сва 

документа 

која настају у 

поступцима 

јавних 

набавки 

јавно 

објављују. 

правног оквира у области јавних 

набавки или усвајањем посебног 

упутства којим би се сва документа 

која настају у поступцима јавних 

набавки јавно објавила, а не само 

она која су законом изричито 

прописана као јавна (на пример, 

записници о оцени понуда, 

извештаји о стручној оцени, 

извештаји о праћењу и реализацији 

Правилник о 

ближем уређивању 

поступка јавне 

набавке у складу са 

индикатором 

испуњености мере. 

Правилник о 

ближем уређивању 

поступка јавне 

набавке у складу са 

индикатором 

испуњености мере. 

управе 2024. додатни 
ресурси 
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јавних набавки итд.). 

14.2.2. Дефинисати 

врсте јавних 

набавки које 

спроводи 

ЈЛС а у 

којима је 

обавезно 

укључивање 

представника 

јавности - 

грађанског 

посматрача 

Интерним актом у области јавних 

набавки прописане врсте ЈН у 

којима је обавезно укључивање 

представника јавности - грађанског 

посматрача. 

Дефинисање учешћа представника 

јавности - грађанског посматрача 

треба да буде спроведено за фазе 

припреме, спровођења (рада 

комисије за ЈН) или контроле над 

додељеном јавном набавком. 

Размотрити Измене 

и допуне 

Правилника о 

ближем уређивању 

поступка јавне 

набавке у складу са 

индикатором 

испуњености мере. 

Размотрена 

могућност измене 

и допуне 

Правилника о 

ближем уређивању 

поступка јавне 

набавке у складу са 

индикатором 

испуњености мере. 

Начелник 

општинске 

управе 

30. 

септемба 

р 2024. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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Област 15: Јачање интерних механизама финансијске контроле 

Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког органа јавне власти који тим ресурсима располаже. Да би 

они могли да испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизама за управљање јавним ресурсима, као и 

јачање интерне контроле над трошењем средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке, а неки од њих су: систем 

формирања буџета органа јавне власти није довољно транспарентан и није адекватан са становишта објективног праћења и ефикасне 

контроле; не постоји јединствени правни оквир за успостављање ових механизама; круг субјеката, односно органа јавне власти који су у 

обавези да уведу ове механизме је ограничен само на неке државне органе; критеријуми за успостављање су дати само на нивоу броја 

запослених, а не и буџета којим располажу; интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су подређени руководиоцима органа у којима 

раде; не постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима јавне власти који су способни да спроводе ефикасно финансијско управљање 

и контролу и тако даље. Сви ови недостаци нарочито се односе на ЈЛС, које су додатно оптерећене недостатком потребних кадрова и 

ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, интерне ревизије и финансијског управљања и контроле. Упркос бројним 

ограничењима са којима се суочава општина Жабари, Локалним антикорупцијским планом предвиђају се мере за успостављање адекватног 

система интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, као и јачање капацитета буџетске инспекције. 

Напомена: Мере 15.1.1, 15.1.2 и 15.1.3 у оквиру циља 15.1 није могуће развити у општини Жабари па су изостављене из ЛАП-а због недовољног  

броја запослених и недовољних кадровских и финансијских капацитета. Општина у периоду важења ЛАП-а није у могућности да развија ове мере 

 

 

 

Циљ 15.1. Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност 

индикатора 

Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвајање јавних политика на нивоу ЈЛС које омогућавају успостављање система 

интерне ревизије 

Нема аката Две јавне политике 
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Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напом 

ене 

 

Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које омогућавају успостављање система 

финансијског управљања и контроле. 

Нема јавних политика Усвојена једна јавна 

политика 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорн 

и субјект 

Рок Потребн 

и 

ресурси 

На

п 

оме 

не 

15.2.1 

. 

Израдити анализу потреба, 

ресурса и капацитета ЈЛС 

за успостављање система 

финансијског управљања и 

контроле, у складу са 

Правилником о 

заједничким 

критеријумима и 

стандардима за 

Спроведена анализа 

потреба, ресурса и 

капацитета ЈЛС за 

успостављање система 

финансијског 

управљања и 

контроле, у складу са 

Правилником о 

заједничким 

Израдити анализу 

потреба, ресурса и 

капацитета Општине 

за успостављање 

система финансијског 

управљања и 

контроле, у складу са 

Правилником о 

Израђена аналаиза 

потреба у складу са 

индикатором 

Начелник 

општинске 

управе 

30. јун 

2025. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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 успостављање, 

функционисање и 

извештавање о систему 

финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору 

(“Службени гласник РС”, 

бр. 99/11 od 27.12.2011. 

године) 

критеријумима и 

стандардима за 

успостављање, 

функционисање и 

извештавање о 

систему финансијског 

управљања и контроле 

у јавном сектору 

(“Службени гласник 

РС”, бр. 99/11 oд 

27.12.2011. године) 

заједничким 

критеријумима и 

стандардима за 

успостављање, 

функционисање и 

извештавање о 

систему финансијског 

управљања и 

контроле у јавном 

сектору. 
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15.2.2 Успоставити нормативне, 

организационе, кадровске, 

материјалне и техничке 

претпоставке за 

успостављање система 

финансијског управљања и 

контроле, у складу са 

резултатима анализе 

потреба, ресурса и 

капацитета ЈЛС. 

Усвојен правни акт 

којим се успоставља 

систем финансијског 

управљања и 

контроле; 

Усвојене 

измене/допуне 

систематизације 

којима се уводе радна 

места надлежна за 

финансијско 

управљање и 

контролу; 

Запослена и/или 

одређена лица 

задужена за 

финансијско 

управљање и 

контролу; 

Обезбеђене 

препоставке за обуку 

лица надлежних за 

Донети Правилник 

којим се успоставља 

систем финансијског 

управљања и 

контроле ради 

увођења код свих 

директних и 

индиректних 

корисника. 

 

 

Одредити лица која су 

одговорна за 

финансијско управљање 

и контролу. 

 

 

Обезбедити 

претпоставке за обуку 

за финансијско 

управљање и контролу 

Донет Правилник 

којим се успоставља 

систем финансијског 

управљања и 

контроле ради 

увођења код свих 

директних и 

индиректних 

корисника. 

 

 

Одређена лица која су 

одговорна за 

финансијско 

управљање и 

контролу. 

 

 

Обезбеђене 

претпоставке за обуку 

за финансијско 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

31. 

децембар 

2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 

децембар 

2025. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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  финансијско 

управљање и контролу 

у случајевима у којима 

они не постоје 

(учешће на 

неопходним обукама и 

слично). 

Обезбеђене 

материјалне и 

техничке претпоставке 

за функционисање 

система финансијског 

управљања и контроле 

(буџет, просторије, 

опрема итд.). 

 управљање и 

контролу 

Усвојен план и 

програм финансијског 

управљања и 

контроле; 

Правилником из тачке 

15.2.2. регулисан 

систем (процедуру) 

израде и подношења 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли, као и 

праћења препорука из 

извештаја 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

 

31. март 

2025. 
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15.2.3 Обезбедити ефикасно 

функционисање система 

финансијског управљања и 

контроле. 

Усвојен план и 

програм система 

финансијског 

управљања и 

контроле; 

Усвојен систем израде 

и подношења 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли; 

Успостављен систем 

праћења препорука из 

извештаја о 

финансијском 

управљању и 

контроли. 

Усвојити план и 

програм финансијског 

управљања и контроле; 

 

Правилником из тачке 

15.2.2. регулисати 

систем (процедуру) 

израде и подношења 

извештаја о 

финансијском 

управљању и контроли, 

као и праћења 

препорука из извештаја 

Усвојен план и 

програм финансијског 

управљања и 

контроле; 

 

Правилником из 

тачке 15.2.2. 

регулисан систем 

(процедуру) израде и 

подношења извештаја 

о финансијском 

управљању и 

контроли, као и 

праћења препорука из 

извештаја 

Председни 

к општине 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

31. март 

2025. 

 

 

 

 

31. 

децембар 

2025. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

 

 

Циљ 15.3. Ојачан систем контроле буџетских средстава корисника буџета ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) вредност 

индикатора 
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Повећан број буџетских инспектора; 

Повећан број контрола које спроводе буџетски инспектори на годишњем нивоу 

Нема буџетских инспектора 

Нема контрола које спроводе 

буџетски инспектори на 

годишњем нивоу. 

Један буџетски инспектор 

15 контрола које спроводи буџетски 

инспектор на годишњем нивоу 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

15.3. 

1 

Израдити анализу потреба, 

ресурса и капацитета ЈЛС 

за јачање службе за 

буџетску инспекцију коју 

оснива ЈЛС у складу са 

Спроведена анализа 

потреба, ресурса и 

капацитета ЈЛС за 

јачање службе за 

буџетску инспекцију 

Израдити анализу 

којом ће се утврдити 

које су потребе и 

постојећи ресурси и 

капацитети 

Израђена анализа 

којом се утврдило 

које су потребе и 

постојећи ресурси и 

капацитети 

Начелник 

општинске 

управе 

30. јун 2025. Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

 

 Законом о буџетском коју оснива ЈЛС у Општинске управе за Општинске управе за    

 систему (“Службени складу са Законом о јачање Службе за јачање Службе за    

 гласник РС”, бр. 54/09, буџетском систему. буџетску инспекцију буџетску инспекцију    

 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,       

 62/13, 63/13 - испр., 108/13,       

 142/14, 68/15 - др. закон,       

 103/15 и 99/16).       

15.3. Обезбедити ефикасно Усвојене измене Донети одлуку о Донета одлука о Начелник 31. Нису  
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2 функционисање службе за 

буџетску инспекцију коју 

оснива ЈЛС у складу са 

Законом о буџетском 

и/или допуне 

систематизације 

радних места које 

обезбеђују повећање 

изменама и 

допунама Одлуке о 

организацији и 

систематизацији 

изменама и 

допунама Одлуке о 

организацији и 

систематизацији 

општинске 

управе 

децембар 

2025. 

потребни 

додатни 

ресурси 

 систему и у складу са броја буџетских радних места којом радних места којом    

 резултатима анализе инспектора, у складу ће се предвидети ће се предвидети    

 потреба, ресурса и са анализом потреба; одређени број одређени број    

 капацитета ЈЛС. Запослени нови буџетских буџетских    

  буџетски инспектори инспектора у складу инспектора у складу    
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  или извршена 

прерасподела 

постојећих 

запослених 

службеника на 

послове буџетске 

инспекције, у складу 

са анализом потреба; 

Успостављен систем 

израде програма и 

плана спровођења 

контроле буџетске 

инспекције; 

Обезбеђено 

спровођење мера из 

решења буџетске 

инспекције, у складу 

са Законом о 

буџетском систему 

(на пример, доследна 

обустава исплате 

средстава 

индиректним 

буџетским 

корисницима у 

случајевима 

са резултатима које 

ће дати анализа 

потребних ресурса. 

 

 

 

Извршити 

прерасподелу 

постојећих 

запослених 

службеника или 

запослити буџетске 

инспекторе 

расписивањем 

конкурса за 

попуњавање радних 

места буџетских 

инспектора у 

Служби. 

 

 

Успоставити систем 

израде програма и 

са резултатима које 

ће дати анализа 

потребних ресурса. 

 

 

Извршена 

прерасподела 

постојећих 

запослених 

службеника или 

запослени буџетске 

инспекторе 

расписивањем 

конкурса за 

попуњавање радних 

места буџетских 

инспектора у 

Служби. 

 

 

Успостављен систем 

израде програма и 

плана спровођења 

 

 

 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководил 

ац 

 

 

 

 

 

31.децембар 

2025. 
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утврђених 

неправилности и 

непоступања по 

мерама из решења, 

издавање налога 

враћање средстава и 

слично). 

плана спровођења 

контроле буџетске 

инспекције. 

контроле буџетске 

инспекције. 

организаци 

оне 

јединице 

за 

буџетску 

инспекцију 

 

31. март 

2025. 
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Област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације 

буџета Општине 

Опис области: Буџет ЈЛС је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно 

више од тога - он представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за 

јавни интерес локалне заједнице. Без добро планираног, довољно транспарентног и оптимално контролисаног буџета ЈЛС, ризик од 

неадекватног трошења новца је велики. Осим ризика од неадекватног трошења буџета (односно трошења које не одговара стварним 

потребама локалне заједнице), у околностима лошег планирања, недовољне транспарентности и непостојања екстерног надзора над 

трошењем буџета, појављују се и опстају и ризици од корупције у њеним различитим појавним облицима, којима је заједнички именитељ 

злоупотреба јавног новца за приватне интересе. Упркос сталним настојањима да се процес управљања локалним буџетом учини отворенијим 

за јавност, односно отпорним на ризике од корупције (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне расправе о локалном буџету), тај процес је 

неопходно константно оснаживати и држати под лупом заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области не значи и 

његово одржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем информација о буџету што је могуће даље од очију 

јавности. Осим тога, савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно повећавају потребу, 

али и могућности за јачање транспарентности било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама. 

Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, ЈЛС кроз своје локалне 

антикорупцијске планове могу и на друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу јавности у овој 

области. У том смислу, потребно је прописати мере и спровести активности у правцу бољег и интензивнијег информисања јавности о 

буџетском циклусу, успоставити чвршћу везу између потреба и интереса становника локалне заједнице и пројеката који се финансирају из 

локалног буџета, као и обавезу органа ЈЛС да интензивније и свеобухватније извештавају о реализацији, односно трошењу јавног буџета. 

Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у форми и језиком који ће бити 

разумљив најширем могућем кругу становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем обавезе редовне израде Грађанског 
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водича кроз локални буџет. 

 

 

 

Циљ 16.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и 

надзора над трошењем локалног буџета 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана вредност 

индикатора 
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Усвојене интерне процедуре и формиран организациони 

оквир који омогућава повећање транспарентности, смањење 

дискреционих овлашћења и јачање грађанског надзора и 

контроле над локалним буџетом. 

Постоји пракса организовања јавне расправе 

о буџету, али не постоји акт који прописује 

обавезу. 

Не припрема се Грађански водич 

Усвојене интерне процедуре 

које омогућавају повећање 

транспарентности, смањење 

дискреционих овлашћења и 

јачање грађанског надзора и 

контроле над локалном 

буџетом. 

Редовно се организују 

расправе. 

Редовно се изводе анализе. 

Усваја се и презентује 

Грађански водич кроз буџет 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатор 

активности 

Одговорн 

и субјект 

Рок Потребн 

и ресурси 

Напо 

мена 

16.1.1. Успоставити 

обавезу 

информисања 

јавности о 

фазама и току 

буџетског 

циклуса. 

Усвојен интерни оквир Општине 

којим се дефинише следеће: 

 

План и програм информисања о 

буџетском циклусу; 

 

Средства (начине) информисања; 

Усвојити 

интерни оквир 

Општине 

којим се 

дефинише 

следеће: 

Усвојен 

интерни оквир 

Општине 

којим се 

дефинише 

следеће: 

Начелник 

општинск 

е управе 

 

Општинс 

ко веће 

31.септем 

бра 2024. 

 

20. 

новембар 

2024. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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Средства (начине) за праћење 

резултата и ефеката информисања. 

План и програм 

информисања о 

буџетском 

циклусу; 

План и програм 

информисања о 

буџетском 

циклусу; 

 

Скупшти 

на 

општине 

31. 

децембар 

2024. 

 

  Методе (начине) укључивања који      

 

  треба да обухвате: јавне расправе; 

истраживање о приоритетима 

локалне заједнице; друге форме 

изјашњавања грађана и 

прикупљања предлога о 

пројектима од значаја за локалну 

заједницу, у складу са постојећим 

и расположивим буџетским 

оквиром. Обавеза 

систематизовања, анализе и 

објављивање резултата 

укључивања заинтересоване 

јавности у процес планирања и 

припреме буџета. 

 

Форме извештавања јавности о 

реализацији буџета; 

Средства 

(начине) 

информисања; 

 

Средства 

(начине) за 

праћење 

резултата и 

ефеката 

информисања и 

методе 

укључивања у 

складу са 

индикатором. 

Средства 

(начине) 

информисања; 

 

Средства 

(начине) за 

праћење 

резултата и 

ефеката 

информисања 

на начине који 

су наведени у 

индикатору 

испуњености 

мере. 
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Учесталост извештавања јавности 

о реализацији буџета. 

16.1.2. Успоставити 

обавезу 

адекватног 

укључивања 

заинтересован 

е јавности у 

процес 

планирања и 

припреме 

буџета. 

Усвојен итерни оквир Општине 

којим се дефинише следеће: План 

и програм укључивања 

заинтересоване јавности у процес 

планирања и припреме буџета; 

 

Методе (начине) укључивања који 

треба да обухвате:- јавне расправе; 

- истраживање о приоритетима 

Правилником 

из тачке 16.1.1. 

успоставити 

обавезу 

адекватног 

укључивања 

заинтересоване 

јавности у 

процес 

планирања и 

Правилником 

из тачке 16.1.1. 

успостављена 

обавеза 

адекватног 

укључивања 

заинтересоване 

јавности у 

процес 

планирања и 

Начелник 

општинск 

е управе 

 

 

Општинс 

ко веће 

 

31.септем 

бра 2024. 

 

20. 

новембар 

2024. 

 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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локалне заједнице; - друге форме 

изјашњавања грађана и 

прикупљања предлога о 

припреме 

буџета у складу 

припреме 

буџета у складу 

Скупшти 

на 

општине 

31. 

децембар 

2024. 

 

  пројектима од значаја за локалну 

заједницу, у складу са постојећим 

и расположивим буџетским 

оквиром. Обавеза 

систематизовања, анализе и 

објављивање резултата 

укључивања заинтересоване 

јавности у процес планирања и 

припреме буџета 

са индикатором 

испуњености 

мере 

са индикатором 

испуњености 

мере 
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16.1.3. Успоставити 
обавезу 
извештавања 
јавности о 
реализацији 
локалног 

буџета. 

Усвојен интерни оквир Општине 

којим се дефинише следеће: 

Форме извештавања јавности о 

реализацији буџета;Учесталост 

извештавања јавности о 

реализацији буџета. 

Правилником 

из тачке 16.1.1, 

дефинисати 

питања у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере 

Правилником 

из тачке 16.1.1, 

дефинисана 

питања у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

мере 

Начелник 

општинск 

е управе 

 

Општинс 

ко веће 

 

Скупшти 

на 

општине 

31.септем 

бра 2024. 

 

20. 

новембар 

2024. 

 

31. 

децембар 

2024. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

 

16.1.4. Успоставити 

обавезу 

редовне 

израде 

Грађанског 

водича кроз 

буџет локалне 

самоуправе 

Грађански водич кроз буџет 

садржи најмање следеће елементе, 

који су састављени на начин који 

је разумљив најширем кругу 

становника локалне заједнице: - 

Опис процеса планирања, 

припреме, усвајања, реализације и 

контроле локалног буџета; -Листу 

буџетских корисника; -Приказ 

буџетских прихода; 

Правилником 

из тачке 16.1.1. 

увести обавезу 

редовне израде 

Грађанског 

водича кроз 

буџет општине 

Жабари у са 

индикатором 

испуњености 

мере 

Правилником 

из тачке 16.1.1. 

уведена 

обавеза 

редовне израде 

Грађанског 

водича кроз 

буџет општине 

Жабари, у 

складу са 

индикатором 

испуњености 

Начелник 

општинск 

е управе 

 

 

Општинс 

ко веће 

 

Скупшти 

на 

31. 

септембра 

2024. 

 

20. 

новембар 

2024. 

31. 

децембар 

2022. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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мере општине 

 

 

 



166 
 

Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки 

за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а 

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову 

примену. Због тога је неопходно да свака ЈЛС одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да 

формира тело које ће бити одговорно за праћење његове примене и које ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у 

локалној заједници. Треба нагласити да мере и активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док тело надлежно за праћење примене ЛАП-а 

прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЛАП-у. Због тога је веома важно да тело надлежно за 

праћење примене ЛАП-а буде независно од саме ЈЛС, односно од њених органа, руководилаца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да 

организује и обезбеди спровођење поступка избора чланова овог тела на начин који ће обезбедити каснију независност рада овог тела, као и 

да обезбеди неопходне услове за рад тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима ЈЛС треба да одреди и сопствени делокруг 

послова и активности који се неће односити само на праћење примене ЛАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених иницијатива, 

давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање 

ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из 

ЛАП-а за које је тај институт предвиђен. 

Мера у оквиру циља 17.1.1 је испуњена, Решењем Председника општине именовано лице задужено за координацију  одговорних субјеката 

у спровођењу активности из лап-а бр.решења 021-3/2-01 од 22.02. 2022. Год. 
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Циљ 17.1. Обезбеђене правне, институционалне, организационе и техничке претпоставке за праћење 

примене ЛАП-а 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована) 

вредност индикатора 

Одређено лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за координацију одговорних 

субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а. 

Формирано тело за праћење примене ЛАП-а. 

Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима придруженим индикаторима и 

другим елементима из ЛАП-а. 

Није одређено лице/образовано 

тело задужено за координацију 

одговорних субјеката у 

спровођењу активности из ЛАП. 

Није обрзовано радно тело 

задужено за праћење примене 

ЛАП-а. 

Одређено лице/образовано тело 

задужено за координацију 

одговорних субјеката у 

спровођењу активности из ЛАП. 

Установљено радно тело које прати 

примену ЛАП-а. 

Мере и активности из ЛАП-а 

реализоване у потупности у складу 

са индикаторима. 
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17.1.2. Формирати 

Комисију за 

избор 

чланова тела 

за праћење 

примене 

ЛАП-а. 

1. У Комисију је неопходно 

именовати представнике органа ЈЛС, 

локалних невладиних организација и 

удружења грађана, локалних медија и 

грађане, као и представнике других 

органа јавне власти (централних и 

покрајинских) који функционишу у 

локалној заједници, а који не 

представљају део система локалне 

самоуправе (на пример, представници 

правосудних и других органа). 

Препоручује се да представници 

органа ЈЛС и представници других 

органа јавне власти (централних и 

покрајинских) који функционишу у 

локалној заједници не чине већину у 

Комисији. 

2. Комисија усваја свој пословник о 

раду, дефинише услове, критеријуме 

и мерила за избор чланова тела за 

праћење примене ЛАП-а, објављује 

јавни позив за ,достављање пријава за 

чланове тела за праћење ЛАП-а, 

односно расписује и спроводи јавни 

конкурс за избор чланова тела. 

. 

 

1.Донети решење о 

образовању 

комисије за избор 

чланова тела за 

праћење примене 

ЛАП, у складу са 

индикатором 

испуњености мере. 

 

2.Донети 

Правилник о 

условима,кр

итеријумима 

и поступку 

спровођења 

јавног 

конкурса за 

избор 

чланова тела 

за праћење 

примене 

ЛАП. 

 

 

 

Донето 

решење о 

образовању 

комисије за 

избор чланова 

тела за 

праћење 

примене ЛАП, 

у складу са 

индикатором 

испуњености 

мере. 

Донет 

Правилник о 

условима, 

критеријумима 

и поступку 

сопровођења 

јавног конкурса 

за избор чланова 

тела за праћење 

примене ЛАП.  

Начелник 

општинске 

управе 

Општинско 

веће 

 

Скупштина 

општине 

 

 

 

Општинско 

веће 

 

 

 

 

 

Општинско 

1. јул 2023. 

 

 

15. јул 2023. 

 

 

31. јул 2023. 

 

 

 

15. август 

2023. 

 

 

 

 

 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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У циљу обезбеђивања независности 

тела, неопходно је да се у условима 

дефинише да кандидати, односно 

чланови будућег тела, између 

осталог: 

1. Не могу бити носиоци било које 
функције у политичкој 
странци; 

2. Не могу бити бити јавни 
функционери у смислу 
одредаба 

 

3. Донети 

Пословник о раду 

комисије. 

 

 

4. Спровести јавни 

конкурс за 

избор 

чланова 

тела за 

праћење 

примене 

 

Донет 

Пословник о 

раду комисије 

 

веће  

15. август 

2023. 
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  Закона о Агенцији за 

спречавање корупције; 

1. Нису радно ангажовани у 

органима ЈЛС по било ком основу 

(на одређено или неодређено 

време, ангажовани у форми рада 

ван радног односа и др.); 

2. Имају место пребивалишта на 
територији ЈЛС; 

3. Нису осуђивани или се против 
њих не води судски поступак 
за дела која се односе на 
корупцију. 

1. Комисија прима и разматра 

пристигле пријаве, оцењује формалну 

испуњеност услова, спроводи 

процедуру усменог и/или писменог 

тестирања кандидата у циљу 

формирања ранг листе на основу 

усвојених критеријума, јавно 

обављује листу пристиглих пријава и 

записнике о свом раду. 

2. Чланови Комисије дају писане 

ЛАП и сачинити 

ранг листу 

кандидата. 

Спроведен 

јавни конкурс за 

избор чланова 

тела за праћење 

примене ЛАП и 

сачињена ранг 

листа кандидата. 

 

Комисија за 

избор 

чланова 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП 

 

 

Комисија за 

избор 

чланова 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП 

 

 

20. август 

2023. 

 

 

 

 

 

31. октобар 

2021. 
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изјаве о непостојању приватног 

интереса у вези са учесницима 

конкурса или се изузимају из рада 

Комисије уколико такав интерес 

постоји. 

3. Комисија доставља Скупштини 

ЈЛС ранг листу кандидата са избор 

чланова тела, са образложењем. 

17.1.3 Именовати 

чланове тела 

Скупштина ЈЛС, у складу са 

резултатима конкурса који спроводи 

Донети Решење о Донето Решење о Скупштина 31. октобра Нису  
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 за праћење 

примене 

ЛАП-а, 

односно 

усвојити акт 

о формирању 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а. 

Комисија, односно у складу са ранг 

листом кандидата, доноси одлуку о 

избору чланова тела за праћење 

примене ЛАП-а, односно усваја акт о 

формирању тела за праћење примене 

ЛАП-а; 

именовању 

чланова тела за 

праћење примене 

ЛАП. 

именовању 

чланова тела за 

праћење примене 

ЛАП. 

општине 2023. потребни 

додатни 

ресурси 
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17.1.4 Обезбедити 

неопходне 

техничке, 

кадровске и 

материјалне 

услове за рад 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП-а. 

Надлежни орган и службе ЈЛС 

обезбеђују просторије, опрему, буџет 

и административно-техничку 

подршку (најмање техничког 

секретара) за рад тела надлежног за 

праћење примене ЛАП-а. 

1. Обезбедити 

просторије

, опрему и 

буџет за 

рад тела за 

праћење 

примене 

ЛАП. 

2. Одредити 

лице/орган

изацио ну 

једниницу 

за 

пружање 

административно 

-техничке 

подршке за рад 

тела за праћење 

примене ЛАП. 

1. Обезбеђене 

простор

ије, 

опрему 

и буџет 

за рад 

тела за 

праћење 

примене 

ЛАП. 

2. Одређено 

лице/орга

низаци 

она 

једниница 

за 

пружање 

административн 

о-техничке 

подршке за рад 

тела за праћење 

примене ЛАП. 

Начелник 

општинске 

управе 

 

 

Начелник 

општинске 

управе 

31. октобар 

2023. 

 

 

31. октобар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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  Актима о раду тела потребно је 

предвидети активности тела које могу 

бити како од значаја за његов рад, 

тако и за отклањање ризика од 

корупције, за јачање свести локалне 

заједнице о значају, начинима 

препознавања и сузбијања корупције, 

као и за јачање надзорне улоге овог 

тела (на пример, организовање 

семинара, обука, едукација, 

објављивање извештаја и других 

информација о стању у области борбе 

против корупције на локалном нивоу, 

спровођење или учешће у 

активностима и пројектима који се 

односе на борбу против корупције на 

локалном нивоу, организовање 

координационих састанака са 

са надлежним 

органима 

Општине 

сарадњи са 

надлежним 

органима 

Општине 

    

17.1.5. Усвојити акте 

о раду тела 

за праћење 

примене 

ЛАП-а. 

Тело за праћење примене ЛАП-а, у 

сарадњи са надлежним органима и 

службама ЈЛС, усваја пословник о 

свом раду, као и друга акта од значаја 

за рад тела. 

Донети 

Пословник о раду 

Радног тела за 

праћење примене 

ЛАП у сарадњи 

Донет 

Пословник о 

раду Радног 

тела за праћење 

примене ЛАП у 

Радно тело 

за праћење 

примене 

ЛАП 

15. 

новембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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представницима других органа који 

функционишу у локалној зајединици, 

покретање сопствених иницијатива, 

давање савета и мишљења у вези са 

применом ЛАП-а, реаговања на 

представке поднете због сумње у 

непоштовање или непримењивање 

ЛАП-а, препоручивање мера у 

случају нереализовања мера или 

кршења ЛАП-а, као и на предлагање 

грађанског посматрача за оне мере из 

ЛАП-за које је тај институт 

предвиђен
.
 

 

 

17.1.6. Усвојити акт 

о начину 

праћења 

примене 

ЛАП-а. 

Тело за праћење примене ЛАП-а, у 

сарадњи са надлежним органима и 

службама ЈЛС, усваја акт којим се 

прописује начин праћења ЛАП-а, а 

који садржи најмање следеће 

елементе: 

и рокове за извештавање 

одговорних субјеката о мерама и 

активностима које су прописане у 

Донети акт 

којим се 

прописије 

начин праћења 

примене ЛАП 

Донет акт којим 

се прописује 

начин праћења 

примене ЛАП. 

Радно тело 

за праћење 

примене 

ЛАП 

31. 

децембар 

2023. 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси 
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ЛАП-у; 

за прикупљање других 

(алтернативних) информација о 

стању и статусу мера и активности 

прописаних у ЛАП-у; 

 

извештаја о праћењу примене ЛАП- 

а; извештај се подноси Скупштини 

ЈЛС и презентује јавности најмање 

једном годишње; 

 за поступање и позивање на 

одговорност надлежних служби и 

органа ЈЛС, као и других органа 

јавне власти и локалних актера у 

случају непоступања по мерама и 

активностима прописаних у ЛАП-у. 

ревизију 

ЛАП-а у складу са променама до 

којих дође у промени правног 

оквира, променом околности у ЈЛС и 

локалној заједници или у складу са 

проблемима и изазовима у примени 

ЛАП-а. 
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На основу чл. 32. и 71. ст. 3 и 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 и 111/21-

др.закон), и члана 40. Статута општине Жабари (''Службени гласник општине Жабари'', 

број 1/19), у циљу реализације мера и активности предвиђених Локалним 

антикорупцијским планом (''Службени гласник општине Жабари'', бр. 4/22),  

Скупштина општине Жабари, на седници одржаној 05.05.2022.године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ О ПОСТУПАЊУ ПО ПРИТУЖБАМА НА РАД ОРГАНА  И     

СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет Одлуке 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се поступање по притужбама на рад органа и служби
1
 (у 

даљем тексту: органи) односно запослених у органима и службама општине Жабари (у 

даљем тексту: запослени у органима), као и начин одређивања лица овлашћених за 

поступање по притужбама.
2
 

Значење појединих појмова 

Члан 2. 

Притужба, у смислу ове одлуке, представља сваки поднесак или усмено обраћање у 

коме се износе примедбе на рад органа општине Жабари, односно поступање или 

пропуштање поступања запослених у органима општине Жабари, чак и ако није 

насловљен као притужба. 

Примедбе из става 1. могу се односити на одступање од поступања у складу са 

правилима добре управе, кршење професионалних стандарда и етичких правила, као и 

правила комуникације са грађанима и другим странкама. 

 

                                                           
1
 Службе, у смислу пве пдлуке, ппдразумевају стручне службе и ппсебне прганизације кпје су пснпване за 

пбављаое ппслпва управе.  
2
 На пснпву Мпдела Лпкалнпг антикпрупцијскпг плана, ппјединачним лпкалним антикпрупцијским 

планпвима јединица лпкалне сампуправе предвиђенп је пдређиваое лица за ппступаое пп притужбама 
странака на рад ЈЛС. Дпстављаое гпдишоих извештаја п ппступаоу пп притужбама врши се Општинскпм 
већу и пве извештаје  разматра Општинскп веће.  
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II. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО 

ПРИТУЖБАМА 

Одређивање овлашћених лица 

Члан 3. 

Руководилац органа општине Жабари (у даљем тексту: руководилац) решењем 

одређује најмање два запослена (у даљем тексту: Овлашћена лица) за поступање по 

притужбама на рад органа општине Жабари и запослених у општини Жабари на период од 

четири године. 

Руководилац може да затражи мишљење синдиката и запослених приликом 

одређивања Овлашћених лица.
3
 

Дужност Овлашћеног лица престаје истеком периода на који је одређен, односно 

ако му престане радни однос или му коначним решењем буде изречена дисциплинска 

казна за повреду дужности из радног односа. 

Руководилац ће одредити друго Овлашћено лице, најкасније у року од три дана од 

дана наступања околности из става 3. овог члана. 

О обезбеђивању услова за рад Овлашћених лица стара се руководилац.  

Имена Овлашћених лица и контакт подаци објављују се на огласној табли и 

интернет презентацији општине Жабари у року од осам дана од дана доношења решења о 

њиховом одређивању. 

Обуке овлашћених лица и обавештење о правилима из Одлуке 

Члан 4. 

Руководилац је дужан да организује или упути Овлашћена лица на обуку за 

поступање по притужбама. 

Руководилац је дужан да свим запосленима достави писано обавештење о 

правилима о поступању у случајевима подношења притужби на рад. 

 

 

 

                                                           
3
 Препорука је да се запослени у Општинској управи обавезно консултују приликом одређивања 

овлашћених лица.  
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Положај Овлашћеног лица 

Члан 5. 

Овлашћено лице против кога је покренут дисциплински поступак за тежу повреду 

дужности из радног односа, до окончања тог поступка, обуставља даљи рад у вези са 

вођењем поступака по притужби. 

Уколико се притужба односи на Овлашћено лице или се код њега утврди постојање 

сукоба интереса у вези са притужбом у складу са одредбама закона којим се уређује 

положај запослених у јединицама локалне самоуправе, то лице обуставља сваки даљи рад 

у поступку поводом те притужбе и о тим околностима одмах, а најкасније првог наредног 

радног дана, обавештава руководиоца и друго Овлашћено лице. 

У случајевима из става 1. и 2. овог члана, поступак по притужби води друго 

Овлашћено лице. 

Овлашћено лице је дужно да о вршењу притиска или другог облика недозвољеног 

поступања којим се утиче на ток и исход поступања по притужби обавести начелника, 

односно општинско веће уколико се ради о недозвољеном утицају начелника. 

Начелник је дужан да у року од 15 дана од дана пријема обавештења из става 4. 

овог члана испита наводе и предузме потребне мере. 

Уколико се ради о недозвољеном утицају начелника, општинско веће је дужно да у 

року од 15 дана од дана пријема обавештења из става 4. овог члана испита наводе и 

предузме потребне мере. 

У потребне мере из става 5. и 6. спадају покретање дисциплинског поступка, 

пријављивање прекршаја или кривичног дела и издавање налога запосленом.  

 

III. ПОДНОСИОЦИ И САДРЖАЈ ПРИТУЖБЕ 

Подносиоци притужбе 

Члан 6. 

Притужбу може поднети свако физичко и правно лице, без обзира на 

пребивалиште, односно седиште, као и други субјекти без својства правног лица, уколико 

су се неким поводом обраћали органу.  
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Облик и садржина притужбе 

Члан 7. 

Притужба не мора да има посебну форму, али мора да садржи најмање: кратак опис 

поступања на које се односи, име и презиме и контакт подносиоца притужбе. 

Притужба не мора да садржи позивање на пропис или други акт којим је поступање 

на које се односи означено као забрањено или кажњиво. 

Уз притужбу подносилац може поднети документе или друге доказе, а ако то не 

учини, орган ће их прикупити у циљу испитивања притужбе. 

Овлашћено лице може поступати и по анонимним притужбама. 

Анонимне притужбе могу се разматрати у складу са члановима 16. и 17. ове 

одлуке.  

Подношење притужбе 

Члан 8. 

Притужба се може поднети у писаној форми или усмено.  

Притужба у писаној форми може се поднети: непосредном предајом Овлашћеном 

лицу, преко писарнице, обичном или препорученом пошиљком, електронском поштом (са 

или без квалификованог електронског потписа) на посебну адресу електронске поште 

Овлашћеног лица, путем интернет  презентације општине Жабари и преко кутије или 

књиге притужби која је истакнута на видном и приступачном месту у просторијама 

пријемне канцеларије општинске управе Жабари. 

Запослени у органу општине Жабари дужни су да омогуће подношење притужбе на 

неки од начина из става 2. овог члана. 

На подношење притужбе не плаћа се такса. 

 

Записник о усмено поднетој притужби 

Члан 9. 

Усмено се притужба подноси давањем усмене изјаве Овлашћеном лицу у 

просторијама органа општине Жабари, о чему је Овлашћено лице дужно да сачини 

записник. 
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Записник о усмено поднетој притужби из става 1. овог члана садржи: 

1. податке о органу општине Жабари, 

2. податке о лицу које саставља записник, 

3. место, дан и час састављања, 

4. опис чињеничног стања, 

5. податке о прилозима поднетим уз притужбу, 

6. примедбе подносиоца на садржај записника, уколико их има, односно његов потпис 

којим потврђује да је у потпуности сагласан са садржином записника, 

7. потпис Овлашћеног лица. 

 

 

IV. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА 

Обавештавање о могућностима притуживања 

Члан 10. 

Орган општине Жабари обавештава јавност о могућностима притуживања на све 

доступне и уобичајене начине, а обавезно путем огласне табле у својим просторијама и 

интернет презентације. 

Обавештење из става 1. обавезно садржи информације о: садржини притужбе, 

могућим начинима упућивања притужбе, укључујући и образац притужбе, информације о 

карактеру, току и могућим резултатима поступка притуживања, а посебно о могућности 

тражења писаног одговора на притужбу, као и и напомену да подносилац не сме сносити 

никакве последице због подношења притужбе. 

Евиденција притужби 

Члан 11. 

Овлашћена лица воде евиденцију о свим поднетим притужбама, у складу са 

правилима о раду писарнице. 

Испитивање формалних аспеката притужбе 
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Члан 12. 

Притужба се не може одбацити као неблаговремена. 

Ако је притужба непотпуна, односно не садржи чак ни основне информације које 

би омогућиле њено испитивање, Овлашћено лице ће поучити подносиоца о начину на који 

може допунити своју притужбу, у року који не може бити краћи од осам дана. 

Ако подносилац притужбе не допуни притужбу у остављеном року, притужба се 

одбацује. 

Ако притужба садржи елементе који могу бити основ за подношење неког другог 

правног средства, а посебно жалбе или приговора у складу са законом којим се уређује 

управни поступак или представке у инспекцијском поступку, подносилац ће без одлагања, 

а најкасније у року од три дана од дана достављања притужбе, бити поучен да заштиту 

права може остварити  у другом одговарајућем поступку, пред надлежним органом, а 

поступак по притужби пред Овлашћеним лицем ће бити настављен. 

Ако Овлашћено лице утврди да орган општине Жабари није надлежан за 

одлучивање по притужби, без одлагања, а најкасније у року од три дана, обавестиће о томе 

подносиоца притужбе и поучити на који начин се може обратити надлежном органу или 

ће само проследити притужбу надлежном органу без одлагања, а најкасније у року од три 

дана. 

 

Поступање по притужби 

Члан 13. 

Овлашћено лице поступа по притужби без одлагања, а најкасније у року од 15 дана 

од дана њеног пријема. 

У циљу провере притужбе, Овлашћено лице може остварити увид у сву 

документацију коју води орган општине Жабари и службену комуникацију (дописи и 

електронске поруке размењене са службених адреса) радно ангажованих лица у општини 

Жабари, а које су од значаја за поступање по притужби, о чему саставља службену 

белешку. 

У циљу провере притужбе, Овлашћено лице узима изјаве од подносиоца притужбе, 

лица на које се односи притужба, односно његовог руководиоца и других лица, о чему 

саставља службену белешку. 

По окончању поступка, Овлашћено лице саставља извештај о предузетим радњама 

са предлогом  мера и доставља га руководиоцу органа. 
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Предлагање мера 

Члан 14. 

Мере које се предлажу поводом поступања по притужби могу бити: 

1. покретање дисциплинског поступка, 

2. обука запослених о питањима везаним за предмет притужбе, 

3. друге мере потребне за отклањање утврђених неправилности.  

Одговор на притужбу 

Члан 15. 

Руководилац предузима одговарајуће мере на основу извештаја из члана 13. став 4. 

ове одлуке у року од 15 дана од дана његовог достављања. 

Одговор на притужбу са подацима о предузетим мерама се доставља подносиоцу 

на начин који је навео у притужби, а ако тај начин није наведен, електронском или 

обичном поштом. 

Одговор на притужбу из става 2. овог члана доставља се најкасније 30 дана од дана 

подношења. 

 

Притужбе са елементима кажњивих дела 

Члан 16. 

Ако приликом испитивања притужбе, Овлашћено лице утврди постојање елемената 

одговорности за кажњива дела, дужан је да предузме радње на које је обавезан и овлашћен 

у складу са прописима. 

Анализе делотворности поступања по притужбама 

Члан 17. 

Руководиоци оранизационих јединица органа уз подршку Oвлашћених лица 

најмање једном у шест месеци разматрају предузете мере по појединачним притужбама у 

том периоду и израђују анализе делотворности поступања по притужбама са предлозима 

за унапређење рада органа у радним процесима у којима се учестало јављају 

неправилности. 
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Приликом разматрања мера по појединачним притужбама и израде анализе из става 

1. посебно се идентификују радни процеси који су највише изложени ризицима за 

настанак корупције и других неправилности. 

У предлоге за унапређење рада органа из става 1. овог члана спадају: 

1. доношење или измена интерног акта, 

2. доношење или измена процедура за поступање,  

3. доношење или измена појединачног правног акта, 

4. обуке запослених, 

5. друге мере потребне за унапређење рада органа у конкретном радном процесу. 

Анализе из става 1. овог члана објављују се на интернет презентацији општине Жабари . 

 

Годишњи извештај о поступању по притужбама 

Члан 18. 

Овлашћена лица најкасније до 15. фебруара текуће године достављају руководиоцу  

годишњи извештај о поступању по притужбама у органу општине Жабари за претходну 

годину. 

Руководилац у року од 30 дана доставља општинском већу извештај из става 1. 

овог члана на разматрање. 

Општинско веће доставља годишњи извештај из става 2. овог члана Скупштини 

општине Жабари. 

Извештај из става 3. овог члана садржи податке о броју притужби, броју одбачених 

притужби, броју притужби на основу којих је утврђено да нема повреде у поступању 

надлежног органа, броју притужби на које је одговорено након истека рока прописаног 

овом одлуком, броју и врстама мера које су предузете на основу поступања по основаним 

притужбама, као и предлозима за даље унапређење рада органа општине Жабари . 

Годишњи извештај из става 2. овог члана објављује се на огласној табли и интернет 

презентацији општине Жабари у року од 30 дана од дана усвајања од стране руководиоца. 
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V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Услови за примену акта 

Члан 19. 

Руководилац ће донети решење о одређивању Овлашћених лица у року од осам 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Руководилац ће омогућити подношење притужбе на начин из члана 9. најкасније 30 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Објављивање и ступање на снагу 

Члан 20. 

Ова одлука објављује се истовремено на огласној табли општинске управе и на 

интернет презентацији општине Жабари, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

Број: 020-26/2022-01 

Дана: 05.05.2022.године  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                              Дејан Адамовић, с.р. 
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ОПШТИНА ЖАБАРИ                                                                  Датум пријема:_________________  

Овлашћеном лицу 

Кнеза Милоша 103                                                                        Број пријаве: ___________________ 

Жабари        (попуњава орган) 

 

      ОБРАЗАЦ ПРИТУЖБЕ 

 

Подаци о подносиоцу (обавезно попунити): 

Име и презиме/назив 

подносиоца притужбе:  

 

 

 

Контакт подносиоца притужбе 

(број телефона, е-мејл): 

 

 

 

 

Основни подаци о притужби (није неопходно попунити): 

 

Име и презиме запосленог на 

ког се притужба односи:  

 

 

Организациона јединица на 

чији рад се притужба односи: 

 

 

Садржај притужбе (обавезно попунити): 

Опис чињеничног 

стања/поступања на које се 

притужба односи: 
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Прилози уз притужбу  

Списак докумената и других 

доказа поднетих уз притужбу  

 

 

Начин достављања одговора на притужбу 

Означити једну од понуђених 

опција за достављање 

одговора на притужбу  

 

 

а) електронска пошта; 

 

б) препоручена пошиљка; 

 

в) обична пошиљка; 

 

г) лично, у просторијама органа  

 

Датум и место подношења притужбе:_________________________________ 
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На основу члана 43. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ( „Сл. гласник РС '' бр.87/2018)   и члана  40. став 1. тачка 64. Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19),  Скупштина општине Жабари на 

седници одржаној дана 05.05.2022. године, усвојила је 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  

О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

1. ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

  У овој години формиран је нови Штаб за ванредне ситуације за општину Жабари,  исти 

броји укупно 17. чланова, (Секретара ОО Црвеног крста није постављен.). У извештајној години 

одржано је укупно 5. (пет) седнице штаба, и то 2.  редовне и 3. ванредне, (свих 5. телефонских). На 

истима је донето:1. Наредба 15. Закључка и 2. Препоруке. Поред редовних седница Штаба, одржано 

је укупно 7. (седам) састанка (консултација) чланова ужег руководства Штаба, по указаној потреби, 

ради хитног решавања питања заштите и спасавања и достављање извештаја надлежним службама.  

- Усвојен је годишњи План рада штаба за ванредне ситуације за 2021. годину,  на седници 09.03.2021. 

године. 

- Усвојен је извештај о раду Штаба за 2020. годину, на седници 09.03.2021. године. 

 

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 

У складу са Планом контроле за 2021. годину, извршен је инспекцијски надзор код 12. 

(дванаест) субјекта по лити Б и В, као и два ванредна инспекцијска надзора из прошле године. 

Предмет надзора је био: Опремљеност по врсти и минимуму средстава и опреме за спровођење личне 

и узајамне и колективне заштите од елементарних непогода и других несрећа, као и израђеност 

докумената по важећем Закону о ванредним ситуацијама. Код сва осам надзирана субјеката је у току 

инспекцијског надзора утврђен високи ризик и наложене су мере (18.). Инспекцијским надзором 

локалне самоуправе утврђени су одређени недостаци и наложене 4. (четири) мере.  

У том смислу у извештајној години прегледане су и усвојене 7. Процене и 6. Плана заштите и 

спасавања, што значи да су 7. субјеката усвојили Процене и 6. Планове, два субјекта нису испунили 

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

ситуацијама („Сл. Гласник РС '' бр.87/2018).      
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3.    ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ ОПАСНОСТИ   

 
                3.1.      СНЕЖНЕ ПАДАВИНЕ 

 

         Штаб за ванредне ситуације је одржао седницу 24.11.2021. године, на којој је 

разматрало о  спремности субјеката  за зимски период. На седници се  разматрала 

организација и спремност обезбеђеност механизацијом, средствима и опремом за 

чишћење снега са путних праваца по приоритетима, као и обавезе других служби. 

У том смислу усвојен је Акциони план за деловање органа, служби и дргих 

правних лица у условима већих зимских непогода на територији општине Жабари. 

Чишћење путева спроводиће се у три фазе и то: Прва фаза је чишћење државних путева 

другог реда , (Државни пут  ΙΙ А реда бр. 160. Пожаревац-Свилајнац; Државни пут ΙΙ Б 

реда, бр.379, Александровац-Орљево; Државни пут ΙΙ А реда бр. 147 С. Паланка-В. Плана-

Петровац), иста би се изводило од стране ПЗП Пожаревац (В. Плана) по њиховим 

плановима и приоритету (План рада зимске службе).  Извршен је контакт са ПЗП 

Пожаревац у смислу обезбеђености људства, механизације и средстава. У том смислу 

обезбеђено је 1.903 тона соли (за одржавање државних путева Ι А реда) и 476 тона ризле 

(за одржавање државних путева ΙΙ А реда ). Чишћење осталих категорисаних путева 

вршило би се проласком механизације. Координацију спроведених задатака врши  

руководство Штаба. Друга фаза је чишћење локалних путева на територији општине 

Жабари, за наведену активност је склопљен уговор са СР „ТРАНСКОП“ из Ореовице, који 

ће сходно временским условима одржавати општинске путеве.. Контролу (приоритет) 

извођења радова вршиће чланови Штаба по распореду. Трећа фаза је чишћење сеоских 

путева ангажовањем сеоске механизације у организацији Савета МЗ. На састанку 

председника МЗ-повереника,  подељена су задужења у смислу активности у зимском 

периоду и чишћење сеоских путева (израда даске за чишћење, требовање соли и ризле, 

рационална потрошња горива и др.). За ову активност издвојена су финансијска средства 

која ће се пренети МЗ у случају потребе. Контролу и извештавање спроведеног врше  

Повереници ЦЗ (председници Савета МЗ), уз непрекидно извештавање Штаба за ванредне 

ситуације. 

Уједно је донет Закључак о активирању и инспекцијске службе у смислу контроле 

поштовања Општинске одлуке о чишћењу снега са тротоара испред локала и 

продавница.као и максимално ангажовање свих слућжби  на заједничком задатку,  

правовремено рашчишћавање снега и пружање помоћи угроженом становништву, као и 

снабдевање енергентима, електричном енергијом и потребним намирницама  као  и 

неопходном здравственом и социјалном заштититом. Ове службе су у приправности да се 

у појединим ектремним случајевима  заједно са ватрогасно-спасилачком јединицом 

ангажују на збрињавању угроженог становништва.  

Центар за социјални рад је, формирао две екипе за обилазак социјално угрожених 

уз пружање адекватне помоћи.  

Сачињени су спискови социјално угрожених на територији и план помоћи за случај 

потребе и то корисника материјалне помоћи 75. и корисници пакета Црвеног крста 284. 

породице, Сачињени су спискови здравствено угрожених, дијализаната (4), и преглед 

евентуалне угрожености сточног фонда (oко 1.004 грло крупне стоке). 

  

Свакако је значајно искуство из претходног периода у смислу организованости и 

припремљености свих служби и органа. 

Штаб је редовно доставио  извештаје Окружном штабу о стању и активностима на 

територији општине Жабари. 

  Анализом рада Штаба за ванредне ситуације закључено је да су све службе које би 

се ангажовале у случају потребе у потпуности спремне за зимску сезону. У извештајној 

години није било већих снежних падавина, па самим тим ни потребе око ангажовања 

Штаба и субјеката за заштиту и спасавање, активност се сводила на редовни режим рада.   
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3.2.    ПОЖАРИ 

 
3.2.1. ПРЕВЕНТИВНЕ  МЕРЕ  

 

     На основу анализе интервенција Ватрогасно спасилачке јединице и извештаја са 

терена, Закључак Штаба је да се највећи број пожара на отвореном простору дешава у 

периоду март-април као и јул-октобар месец ( 80% од укупног броја пожара) , подједнако 

распоређених у равничарском (стрништа) и планинском (трава и ниско растиње) делу 

општине. 

Усвојен је Оперативни план спровођења превентивних мера заштите од пожара на 

отвореном простору и шумских пожара  на подручју општине Жабари у 2021. години. 

Предузете су превентивно-организацијске мере ради спречавања настанка пожара. 

 У 2021. години било је укупно 52. пожара (интервенција).  

             Извршено је укупно 6. (шест) селективних обиласка терена, контроле спаљивања 

на отвореном простору. 

Узрок ових пожара је углавном људски фактор из тог разлога је наложено да се појача 

активност у критичним периодима. У организацији ватрогасно-спасилачке јединице 

Жабари, изведене су 2. вежби јавног карактера, гашење пожара у различитим ситуацијама, 

није спроведена ниједна едукација деце из области заштите од пожара због короне. 

 
3.2.2.   ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКА  ЈЕДИНИЦА  
 

ВСЈ у Жабарима попуњена је са 7+ 1  ватрогасаца  ( по формацији је предвиђено 

12+1 извршилаца), са одређеном опремом: PP апарати, (разни – 18.), екстрата за добијање 

пене – 35.лит. Напртњаче за гашење шумских пожара: 4. ком. ПП возило ФАП-13/14, 

(7.000 литара воде),  ФАП 16/16 (2.000 л. воде), џип УАЗ (теренско возило) и Лада НИВА. 
                      

 

3. 3.   СУШЕ   

 

У вези ове елементарне непогоде такође су предузимане извесне  мере преко 

надлежних служби, у смислу рационалног утрошка воде. Снабдевање грађана водом се 

одвијало без икаквих сметњи у свим насељеним местима  са сеоских водоводних  мрежа. 

Учесталији су кварови поготово на старијим водоводним инсталацијама, али се 

благовремено отклањају. 

 

Сушни период није добио карактер елементарне непогоде, па самим тим није било 

посебних активности у смислу ангажовања Штаба, као и Комисије за утврђивање штете од 

последица суше.  
 

3.4.    ПОПЛАВЕ, ОДРОНИ И КЛИЗИШТА  

  

Усвојен Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији 

општине Жабари за 2021. годину, као и  анализа територији општине Жабари у смислу 

појаве и опасности од поплава и клизишта. Локална самоуправа је након усвајања 

Републичког оперативног плана за одбрану од поплава, у обавези да уради и усвоји свој 

План за воде другог реда. У том смислу је надлежна служба Општинске управе  урадила 

поменути План и исти послат надлежној служби  на давање сагласности, након чега је 

исти усвојио надлежни орган на својој седници 12.03.2021. године. 

На територији територији општине Жабари постоје 20. ерозивних подручја 

различитог интензитета. Стручно-оперативни тим је утврдио број клизишта са бројем 

угрожених домаћинстава  и објеката. Укупно има 8. активнох клизишта (у 5. МЗ), 19. 

угрожених домаћинстава са 42. угрожених објеката. У извештајној години смо имали 2.  

пријаву грађана по питању бујичних потока.   
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3. 5.   ГРАД 

 

У Жабарима је активно седам лансирних станица: 21-Влашки До, 24-Симићево, 25-

Сибница, 26-Брзоходе, 27-Четереже, 28-Породин и 29-Витежево.  

На територији локалне самоуправе Жабари дејствовало се седам дана, а прошле 

године четири и утрошено је 66 противградних ракета (прошле године 33). На лансирним 

станицама забележене суе 3 појаве суградице и 3 појаве града, које су забележене 05.08, 

када је дејство спроведено са територије суседних локалних самоуправа. 

У извештајној години није било озбиљније штете од града, ни пријаве грађана.   

Сарадња РЦ-а и Општине је коректна.  

 
3.6.  ЕПИДЕМИЈЕ 

 

У извештајној години дошло је до даљег ширења епидемије (пандемије) вируса 

КОВИД 19. У том смислу у складу са одлукама Владе РС и Министарства здравља 

извршена је органинизација за рад у новонасталим условима. Ковид амбуланта у 

Александровцу и даље функционише у складу са мерама Министарства здравља, као и 

пунктови за вакцинацију грађана. У овој години није проглашено ванредно стање на 

територији општине Жабари константно се прате и предузимају су све мере Владе 

Републике Србије. 

  Контролу кретања као и контролу лица у изолацији  врше   органи МУП-а. За 

контролу спровођења мера које су се односиле на предузећа и установе одговорни су 

руководиоци који су такође редовно достављали Извештаје Штабу о стању,организацији, 

својим активностима и потребама. Образовне установе функционишу у складу са донетим 

Правилником и датом ситуацијом о  броју оболелих, сходно томе се комбинује начин 

извођења наставе. 
 

 

 

4. ПРЕДУЗЕТЕ  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНЕ 

       САМОУПРАВЕ 

 

По питању поплава, вода другог реда, у извештајној години је у складу са 

усвојеним Оперативном планом за одбрану од поплава за воде другог реда на територији 

општине Жабари за 2021. годину, извршено следеће: Бетонским елементима је урађен 

одвод на делу Турског потока у Жабарима, исти је насут и у плану је да се асфалтира и 

уреди паркинг простор. 

У организацији ЈП СРБИЈАВОДЕ, по питању вода првог реда, саниран је насип на 

Булињаку након радова и проласка гасовода. Вршено је редовно одржавање 

 Других пројеката у превентивном смислу није било. За извештајну годину планирана  

су финансијска средства у буџету у висини од 915.000,00 динара.  

 
5.   ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И ПРЕКРШАЈНЕ ПРИЈАВЕ. 

 

У току извештајне године извршени су инспекцијски надзори и то у области: 

Контроле спаљивања биљних остатака на отвореном простору; Контрола непрописног 

точења ТНГ,  контрола недозвољеног промета пиротехнике као и   опремљеност по врсти 

и минимуму средстава и опреме за спровођење личне и узајамне и колективне заштите од 

елементарних непогода и других несрећа. 

Из области контроле спаљивања биљних остатака на отвореном простору, 

извршено је 6. Обиласка терена није поднета ни једна прекршајна пријава.  

Из области контроле непрописног точења ТНГ извршено је 3.обиласка терена и 

није поднета ниједна прекршајна пријава. 

По питању контроле пиротехнике извршено је 5 обиласка терена и није поднета ни 

једна прекршајна пријава. 
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По питању опремљеност по врсти и минимуму средстава и опреме за спровођење 

личне и узајамне и колективне заштите од елементарних непогода и других несрећа, као и 

контрола планских докумената,  извршено је укупно 14. инспекцијска надзора код 

правних субјеката. Код 12. субјеката константовано законско пословање, док је код 2. 

субјекта донето Решење о отклањању недостатака. 

 
ДОНЕТА ДОКУМЕНТА  

 

Штаба за ванредне ситуације и надлежни органи су усвојили  следећа документа: 

- Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације за  територију општине Жабари, 

бр. 020-26/2021-01, од 12.03.2021. године;   

 

- Одлука о формирању јединица ЦЗ опште намене (јачине једног вода са 30. 

припадника), број, 020-77/2021-01, од 01.10.2021. године;  

 

- Закључак о о постављењу  Повереника и заменика повереника у насељеним 

местима, бр. 06-11/2019-01/2 од 16.04.2019. године; 

 

 

- Закључак о формирању стручно-оперативног тима за: 

 -поплаве и клизишта, бр. 06-4/2021-01/8, од 03.03.2021. године, 

  -пожаре и земљотресе, бр. 06-4/2021-01/9, од 03.03.2021. године, 

 -прву медицинску помоћ, бр. 06-4/2021-01/10, од 03.03.2021. године, 

 -болести животиња и заштити намирница животињског порекла, бр. 06-

4/2021-01/11, од 03.03.2021. године. 

 

- Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за 2020.годину, бр. 020-24/2021-01 од 

12.03.2021. године; 

 

- Годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације општине Жабари за 2021.годину, 

бр. . 020-25/2021-01 од 12.03.2021. године; 

 

- Донета је Одлука о организацији цивилне заштите на територији општине Жабари 

бр. 020-28/2021-01, од 12.03.2021. године; 

 

- Донето је Решење за субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање за  

територију општине Жабари, бр. 020-29/2021-01, од 12.03.2021. године. 

 

-Одлуку о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда на 

територији општине Жабари за 2021. годину. Бр. 020-23/2021-01 од 12.03.2021.године;  

 

 - Акциони план за деловање органа, служби и дргих правних лица у условима већих 

зимских непогода на територији општине Жабари за 2021 годину, бр: 06-64/2021-01/1, 

од 24.11.2021 године 

 

- Пословник о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Жабари, бр. 06-

4/2021/01/7, од 03.03.2021. године. 

 

- Одлуку о усвајању Процене ризика од катастрофа општине Жабари, бр. 020-

27/2021-01, од 12.03.2021. године. 

 

- Одлуку о усвајању Плана заштите и спасавања за општину Жабари, бр. 020-47/2021-

01, од 09.06.2021. године. 
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6. СЕМИНАРИ, ОБУКЕ И ИНСТРУКТАЖЕ 

 

 

 У току извештајне године није било  семинара, обука и инструктажа није било. 

Планиране су обуке и инструктаи у наредној години, првенствено за Поверенике 

(заменике) цивилне заштите МЗ, 

 

 
7. СИСТЕМ ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ 

 

На територији општине Жабари се налазе 2 (две) електричне сирене, и то у 

Жабарима (зграда општине) и Александровцу (тераса месне заједнице). 

Неопходно је обе сирене у Жабарима и Александровцу подићи на већу висину 

(изнад крова). Тиме би се знатно повећала чујност поменутих сирена, па самим тим и 

систем за јавно узбуњивање био у функцији грађана општине Жабари. У складу са 

важећим прописима, инспекцијским надзором је наложено локалној самоуправи да  

урадити студију акустичности за територију локалне самоуправе, као и да попуни 

специјалнизоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. 
 

 

8. ПРОСТОРИЈЕ-МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР 

 

Канцеларијски (једна канцеларија) и магацински простор (једна просторија) се 

налазе у згради локалне самоуправе и у добром су стању Магацин је предат локалној 

самоуправи, јер је престала потреба за коришћењем истог. Канцеларија се редовно 

одржава. Сарадња са локалном самоуправом у том смислу је коректна.  

Локална самоуправа је својевремено дала на коришћење компјутер одговарајуће 

конфигурације. Помоћ је и у канцеларијском материјалу по потреби као и услуге 

фотокопирања. 

 

 
9.   ЗАКЉУЧАК 

 

          Планиране активности које су веома сложене, одговорне и свеобухватне за прошлу 

годину су углавном реализоване. Није попуњена и опремљена јединица цивилне заштите 

опште намене , поступак је у току.  

Због заступљених структура,  самог броја  и стручности чланова Штаба, 

оперативност истог је на завидном нивоу. На исто указује дугогодишње искуство, брзо 

организовање  и благовремено превазилажење кризних ситуација у датом тренутку. 

 
 

Број: 020-27/2022-01 

У Жабарима,  05.05.2022. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                                                                               П р е д с е д н и к 

                                                                               Дејан Адамовић, с.р.  
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На основу члана 43. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ( „Сл. гласник РС'', бр.87/2018) и члана  40. став 1. тачка 41. 

Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19),  Скупштина 

општине Жабари на седници одржаној дана 05.05.2022. године, усвојила је 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

ПРВИ КВАРТАЛ 

 

1. Разматрање и усвајање годишњег Плана рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације Општине Жабари за 2022. годину 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Организациона јединица надлежне службе, надлежни органи   

 општине, чланови ОШ за ВС  

Време извршења: I квартал 2022. год. 

 

2. Разматрање информација о постојећем стању и о извршеним превентивним и 

оперативним мерама заштите од поплава за 2022. годину на водама другог реда и о 

израђености оперативних планова  за заштиту од поплава на водама другог реда 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежне службе за заштиту и спасавање од поплава 

Време извршења: I квартал 2022. год. 

 

3. Анализа достигнутог нивоа организованости, оспособљености и опремљености 

структура заштите и спасавања на територији Општине Жабари и достигнут ниво 

сарадње са надлежним институцијама и организационим јединицама у спровођењу 

превентивних и оперативних мера и активности за извршавање задатка заштите и 

спасавања људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује:Надлежне службе за заштиту и спасавање 

Време извршења: I квартал 2022. год. 

 

4. Разматрање и усвајање Анализе стања организације и спровођења превентивних 

и оперативних мера заштите од пожара на територији општине Жабари у 2022. 

години са посебним освртом на стање заштите од пожара на отвореном простору 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Одељење за ванредне ситуације, ватрогасно-спасилачка јединица 

Време извршења: I квартал 2022. год. 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ 

 

5. Ажурирање Плана заштите и   спасавања  на територији општине Жабари 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежна организациона јединица Сектора за ВС - Одељења за 

ванредне ситуације у Пожаревцу, чланови ОШ за ВС, орган општинске 

управе, руководиоци државних органа, предузећа и других субјеката у 

општини 

Време извршења: II квартал 2022. год. 
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6. Разматрање постојећих и потенцијалних клизишта и 

њиховутицајнаугроженост људи, животиња и материјалних добара 

(земљишта, инфраструктурних, грађевинских, стамбених и других 

објеката 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује:, Надлежне службе за заштиту и спасавање 

Време извршења: II квартал 2022. год. 

 

7. Разматрање и анализа стања и опремљености противградне одбране на територији 

општине Жабари 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Противградна служба у Петровцу, oрган општинске управе 

Време извршења: II квартал 2022. године. 

 

8. Формирање и опремање јединица цивилне заштите опште намене за 

територију општине Жабари 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Одељење за ванредне ситуације,  Надлежна организациона јединица 

Општинске управе и ЦМО за локалну самоуправу. 

Време извршења: II квартал 2022. године. 

 

9.  Израда студије чујности и разматрање информације о стању система за јавно       

узбуњивање на територији општине Жабари 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Одељење за ванредне ситуације,  Надлежна организациона јединица 

Општинске управе. 

Време извршења: II квартал 2022. године. 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

 

10. Разматрање опремљености и обучености овлашћених и оспособљених 

правних  лица од значаја за заштиту и спасавање за ниво општине 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Оспособљена правна  лица од значаја за заштиту и спасавање, 

надлежна организациона јединица Општинске управе 

Време извршења: III квартал 2022. године. 

 

11. Разматрање и усвајање Анализе достигнутог нивоа организованости и 

оспособљености субјеката и снага заштите и спасавања из надлежности јединица 

локалне самоуправе 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежна организациона јединица Општинске управе, представник 

МЗ, привредна друштва и друга правна лица 

Време извршења: III квартал 2022. године. 

 

 

12. Разматрање Извештаја о спроведеним превентивним и оперативним мерама 

заштите стрних усева од пожара и спаљивање биљних остатака и смећа на 

отвореном простору као и стање заштите од шумских пожара 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Одељње за ванредне ситуације, ватрогасно- спасилачка јединица, надлежни 

орган општинске управе. 

Време извршења: III квартал 2022. године. 
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ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 

 

13. Разматрање достигнутог нивоа ажурираности планова  елементарних непогода 

и других несрећа на територији општине Жабари 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежна организациона јединица Сектора за ВС - Одељења за 

ванредне ситуације у Пожаревцу , чланови ОШ за ВС, орган општинске 

управе, руководиоци државних органа, предузећа и других субјеката. 

Време извршења: IV квартал 2022. године. 

 

14.  Разматрање и усвајање Извештаја о спремности зимске службе за зимску сезону 

2022/2023 године 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Орган општинске управе, ПЗП Пожаревац, службе за заштиту и спасавање 

Време извршења: IV квартал 2022. године. 

 

15.  Разматрање степена остварене сарадње са штабовима за ванредне ситуације 

суседних општина 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Штабови за ВС, органи и службе суседних општина 

Време извршења: IV квартал 2022. године. 

 

16.   Разматрање Извештаја о планирању, прикупљању и расподели средстава из 

буџета локалне самоуправе планираних за спровођење мера и активности 

(задатака) у ванредним ситуацијама 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежни орган општинске управе (одељење буџета ) 

Време извршења: IV квартал 2022. године 

 

17.   Разматрање Извештаја о спроведеним превентивним и оперативним мерама 

услед  појаве епидемије вируса COVID 19. 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Одељње за ванредне ситуације, ватрогасно- спасилачка јединица, надлежни 

орган општинске управе. 

Време извршења: IV квартал 2022. године. 

 

18.   Разматрање Извештаја о раду за 2022. годину Општинског штаба за ванредне 

ситуације и достављање Извештаја скупштини општине на усвајање 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Надлежни органи и службе 

Време извршења: IV квартал 2022. године. 

 

19.   Израда предлога годишњег Плана рада за 2023. годину, разматрање и 

достављање скупштини општине   на усвајање 

Носилац задатка: Општински штаб за ВС 

Сарађује: Организациона јединица надлежне службе, надлежни орган општине, 

чланови ОШ за  ВС 

Време извршења: IV квартал 2022. године. 

 

Број: 020-28/2022-01 

У Жабарима, 05.05.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

П р е д с е д н и к 

Дејан Адамовић, с.р.  
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На основу члана 40.  став 1. тачка 54) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа општине Жабари,  

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 05.05.2022. године, 

донела  је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на 

Извештај о раду Комисије за враћање земљишта за 2021. годину 

 

 

 

 

      I 

 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Комисије за враћање земљишта за 2021. 

годину, број: 460-1/2022 од 07.02.2022. године. 

 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном  гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

      Број: 020-29/2022-01                                           

      Датум: 05.05.2022.године 

      Жабари                                                                                     

  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                 Адамовић Дејан, с.р. 
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 На основу члана 40.  став 1. тачка 54) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 05.05.2022. године,  

донела је следећи 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на   Извештај о пословању   

 Предшколске установе  „Моравски цвет“ из   Жабара за 2021. годину 

 

 

I 

 

 

Даје се сагласност на Извештај о пословању Предшколске установе  „Моравски 

цвет“ из Жабара за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе  

„Моравски цвет“ из   Жабара,  на седници одржаној дана 22.02.2022.године. 

 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном  гласнику општине Жабари“. 

 

    

      

Број: 020-30/2022-01                      

Датум: 05.05.2022. године  

Жабари  

     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                         Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 40.  став 1. тачка 64) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа општине Жабари,  

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 05.05.2022. године 

донела је следећи 

 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад 

 општине Жабари за 2021. годину  

 

 

      I 

 

        

 Даје се сагласност на  Извештај о раду Центра за социјални рад општине 

Жабари за 2021. годину,  који је усвојен на седници Управног одбора Центра за 

социјални рад општине Жабари  која је одржана дана 22.02.2022. године. 

 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-31/2022-01                      

Датум: 05.05.2022.године 

Жабари      
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                              Адамовић Дејан, с.р. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

  На основу члана  78. став 2.  Закона о култури („ Службени гласник РС“, 

бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 40.  став 1. тачка 64) Статута 

општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог 

Општинског већа општине Жабари,  

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 05.05.2022. године, 

донела  је  

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  Извештај о раду Центра за културу 

 „Војислав Илић-Млађи“  Жабари за 2021. годину 

 

 

I 

 

 

 Даје  се сагласност на Извештај о  раду Центра за културу „Војислав Илић-

Млађи“ Жабари за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за културу 

„Војислав Илић-Млађи“ Жабари на седници одржаној дана 25.03.2022.године. 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном  гласнику општине Жабари“. 

 

        

Број: 020-32/2022-01                      

Датум: 05.05.2022.године.  

Жабари      
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                         Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 40.  став 1. тачка 64) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа општине Жабари,  

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 05.05.2022. године, 

донела  је  

 

 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке 

„Проф. др Александар Ивић“ Жабари за 2021. годину 

 

 

      I 

 

        

 Даје  се сагласност на  Извештај о раду  Народне библиотеке „Проф. др 

Александар Ивић“ Жабари за 2021. годину,  који је усвојен на седници Управног 

одбора Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ Жабари која је одржана дана 

23.03.2022. године. 

 

 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 Број: 020-33/2022-01                      

 Датум: 05.05.2022. године  

 Жабари      
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                            Адамовић Дејан, с.р. 
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      На основу члана 40.  став 1. тачка 54) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа општине Жабари,  

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 05.05.2022. године, 

донела  је  

 

 

 

               З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке 

„Проф. др Александар Ивић“ Жабари за 2022. годину 

 

 

      I 

 

        

 Даје  се сагласност на  Програм рада   Народне библиотеке „Проф. др 

Александар Ивић“ Жабари за 2022. годину,  који је усвојен на седници Управног 

одбора Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ Жабари која је одржана дана 

23.03.2022. године. 

 

 

      II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 Број: 020-34/2022-01                      

 Датум: 05.05.2022. године  

 Жабари      
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                          Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 40.  став 1. тачка 54) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа општине Жабари,  

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 05.05.2022. године, 

донела  је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Извештај о раду  Туристичке организације 

 општине Жабари за 2021. годину 

 

 

I 

 

 Даје се сагласност на  Извештај о раду  Туристичке организације општине 

Жабари за 2021. годину који је усвојио Управни одбор Туристичке организације 

општине Жабари  на седници одржаној дана 21.04.2022.године. 

 

 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

     Број: 020-35/2022-01                      

     Датум: 05.05.2022.године  

     Жабари                   
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                     Адамовић  Дејан, с.р. 
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На основу члана 40.  став 1. тачка 54) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19),  на предлог Општинског већа општине Жабари,  

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 05.05.2022. године, 

донела  је  

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на План и програм  рада Туристичке организације 

 општине Жабари за 2022. годину  

 

 

I 

 

  

 Даје се сагласност на План и програм  рада Туристичке организације општине 

Жабари за 2022. годину који је усвојио Управни одбор Туристичке организације 

општине Жабари  на седници одржаној дана 21.04.2022.године. 

 

 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

     Број: 020-36/2022-01                      

     Датум: 05.05.2022.године  

     Жабари                   

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ 

                                                                                                     Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 69) Статута општине Жабари („Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19), захтева ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 

Александровац, број 022-5/2022-01 од 03.03. 2022. године и допуне захтева од 

26.04.2022. године,  на предлог Општинског већа општине Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној дана 05.05.2022. године, 

донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 
I 

 

Даје се сагласност у ОШ ,,Херој Роса Трифуновић'' Александровац да поднесе 

захтев  ЕПС-у за повећање ангажоване снаге електричне енергије ради несметаног рада 

школске  кухиње. 

II 

 

Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“ и доставити 

подносиоцу захтева.  

 

 

 

 

Број: 020-37/2022-01  

Датум: 05.05.2022.године  

Жабари  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО ЖАБАРИ  

                                                                                                    Адамовић Дејан, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоупртави („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 и 47/2018), члана 21. Закона о сахрањивању и 

гробљима („Службени гласник СРС“ ,број 20/1997,24/1985,6/1989 и „Службени 

гласник РС“, број 53/199367/1993, 48/1994, 101/2005,120/2012-ОУС и 84/2013-ОУС) , 

члана 2.став3. тачка 6а., члана 3. став1. тачка 6а., члана 5. и члана 13. и 29. Закона о 

комуналним делатностима  („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) 

члана 10. и 11. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналне 

делатности  („Службени гласник РС“, број 13/2018 и 66/2018) и члана 15.и 40.  Статута 

општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Жабари,  Скупштина општине Жабари на седници одржаној 

дана 05.05. 2022. године,  донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 
(„ Службени гласник општине Жабари“, број 12/2018) 

 

Члан 1.  

 После члана 4. основне Одлуке додати члан 5. који гласи: 

„ Корисници комуналних услуга- погребне делатности најмање једном годишње 

континуирано се изјашњавају о квалитету пружања комуналне услуге од стране 

вршиоца комуналне делатности ,  

Изјашњавање се  може организовати електронским путем или на други начин. 

 Општине Жабари  може утврдити категорије корисника комуналних услуга-

погребна делатнсот  који плаћају субвенционисану цену комуналне услге. 

Општинско веће општине Жабари утврдиће категорије корисника комуналних 

услуга-погребна делатност  који плаћају субвенционисану цену комуналне услуге као и 

износ субвенција за сваку категорију.“ 

 

Члан 2.  

Досадашњи члан 5. основне Одлуке  постаје члан 6.  

 

Члан 3.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

Број: 020-38/2022-01 

Датум: 05.05.2022. године                       

Ж а б а р и                      

 

ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Адамовић, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Чланом 2. Закона о комуналним делатностима предвиђено је да су комуналне 

делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остваривање животних потреба физичких и правних лица код који је јединица локалне 

самоуправе дужна створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, 

доступности  и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем и ово су делатности 

од општег интереса. 

Члан 4. став 1 истог закона предвиђа да јединица локалне самоуправе, у складу 

са овим законом обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу 

одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко 

јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних  делатности и њихов 

развој. 

У члану 13. Закона о комуналним делатностима утврђени су  међусобни односи 

вршиоца комуналних делатности и корисника услуга. 

Закон о комуналним делатностима у свом 29. члану  регулише субвенционисање 

одређених катергорија корисника комуналних услуга. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

 

                                 Н А Ч Е Л Н И К  

                                                          Небојша Миловановић, дипл. правник, с.р. 
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На основу члана 2 , 4., 13. и 29. Закона о комуналним делатностима  („Службени 

гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),  члна 20. Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник РС“, број 129/07, и 83/14) и члана 15. и 40. Статута општине 

Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 1/2019), а на предлог 

Општинског већа општине Жабари, Скупштина општине Жабари на седници одржаној 

дана 05.05. 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ И 

ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

 
(„ Службени гласник општине Жабари“, број 2/15 и 12/18) 

 

 

Члан 1.  

            У  глави VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  пре члана 58 додати нови члан 58 који 

гласи: 

„ Корисници комуналних услига најмање једном годишње континуирано се 

изјашњавају о квалитету пружања комуналне услуге од стране вршиоца комуналне 

делатности.  

Изјашњавање се  може организовати електронским путем или на други начин. 

 Општине Жабари  може утврдити категорије корисника комуналних услуга 

који плаћају субвенционисану цену комуналне услге. 

Општинско веће општине Жабари утврдиће категорије корисника комуналних 

услуга који плаћају субвенционисану цену комуналне услге као и износ субвенција за 

сваку категорију.“ 

 

Досадашњи члан 58 . основне Одлуке  постаје члан 59 а члан 59. основне 

Одлуке постаје члан 60.   

 

Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-39/2022-01 

Дана: 05.05.2022. године                

Ж а б а р и               

 

ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Адамовић, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Чланом 2. Закона о комуналним делатностима предвиђено је да су комуналне 

делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остваривање животних потреба физичких и правних лица код који је јединица локалне 

самоуправе дужна створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, 

доступности  и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем и ово су делатности 

од општег интереса. 

Члан 4. став 1 истог закона предвиђа да јединица локалне самоуправе, у складу 

са овим законом обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу 

одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко 

јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних  делатности и њихов 

развој. 

У члану 13. Закона о комуналним делатностима утврђени су  међусобни односи 

вршиоца комуналних делатности и корисника услуга. 

Закон о комуналним делатностима у свом 29. члану  регулише субвенционисање 

одређених катергорија корисника комуналних услуга. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                        Н А Ч Е Л Н И К  

                                                        Небојша Миловановић, дипл. правник, с.р. 
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На основу члана члана 2. став. 3 тачка 9. , члана 4. став 3., члана 13. и 29.  

Закона о комуналним делатностима („ Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 

95/18) , члана 25. став 6. Закона о трговини („Службени галсник РС“, број 53/10 и 

10/13) члана 13. и 29 . Закона о комуналним делатностима („Службени галсник РС“, 

број 88/11, 104/16 и 95/18), члан 14а, 14б.,14в. и 14.г Уредбе о начину и условима за 

отпочињање обављања комуналне делатности  („Службени гласник РС“, број 13/18 и 

66/18) и члана 15. и 40. Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине 

Жабари“, број 1/19), на предлог Општинског већа општине Жабари, Скупштина 

општине Жабари на седници одржаној дана 05.05. 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПИЈАЦАМА 

 
(„ Службени гласник општине Жабари“, број 8/2014) 

 

Члан 1.  

У члану 4. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„За отпочињање обављања комуналне делатности управљања пијацама субјект 

мора да испуњава услове из члана 14а., 14б., 14в. и 14г. Уредбе о начину и условима за 

отпочињање обављања комуналне делатности у погледу одређеног броја запослених и 

минимално техничких капацитета.“  

Досадашњи став 2. основне Одлуке постаје став 3. 

 

Члан 2.  

 После члана 45. основне Одлуке додати члан 46. који гласи: 

„Корисници комуналних услуга - управљање пијацама најмање једном годишње 

континуирано се изјашњавају о квалитету пружања комуналне услуге од стране 

вршиоца комуналне делатности. 

Изјашњавање се  може организовати електронским путем или на други начин. 

 Општина Жабари  може утврдити категорије корисника пијачног простора  који 

плаћају субвенционисану цену комуналне услуге. 

Општиснко веће општине Жабари утврдиће категорије корисника пијачног 

простора  који плаћају субвенционисану цену комуналне услуге као и износ субвенција 

за сваку категорију.“ 

 

Члан 3.  

Досадашњи члан 45. основне Одлуке  постаје члан 46.  

 

Члан 4.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-40/2022-01 

Дана: 05.05.2022. године                

Ж а б а р и               

ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Адамовић, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Чланом 2. Закона о комуналним делатностима предвиђено је да су комуналне 

делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остваривање животних потреба физичких и правних лица код који је јединица локалне 

самоуправе дужна створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, 

доступности  и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем и ово су делатности 

од општег интереса. 

Члан 4. став 1 истог закона предвиђа да јединица локалне самоуправе, у складу 

са овим законом обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу 

одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко 

јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних  делатности и њихов 

развој. 

У члану 13. Закона о комуналним делатностима утврђени су  међусобни односи 

вршиоца комуналних делатности и корисника услуга. 

Закон о комуналним делатностима у свом 29. члану  регулише субвенционисање 

одређених катергорија корисника комуналних услуга. 

Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности  

(„Службени гласник РС“, број 13/18 и 66/18) у члану 14а, 14б.,14в. и 14.г предвиђа 

услове које мора да испуњава субјект за отпочињање обављања комуналне делатности 

управљања пијацама у погледу броја запослених и минималних техничких капацитета.  

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                          Н А Ч Е Л Н И К  

                                                          Небојша Миловановић, дипл. правник, с.р. 
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На основу члана 2 , 4., 13. и 29. Закона о комуналним делатностима  („Службени 

гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)   и члана 15. и 40. Статута општине 

Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 1/2019), а на предлог 

Општинског већа општине Жабари, Скупштина општине Жабари на седници одржаној 

дана 05.05. 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ОДВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ И 

ОТПАДНИХ ВОДА 
(„ Службени гласник општине Жабари“, број 8/2017) 

 

Члан 1.  

Члан 31. став 2. мења се и гласи: 

„ Цену за одвођење и коришћење отпадних вода утврђује овлашћено предузеће 

применом елемената и начела за образовање цене комуналних услуга у складу са 

важећим прописима и уз сагласност оснивача.“ 

 

Члан 2 

У члану 31. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

  „ Општине Жабари  може утврдити категорије корисника комуналних услуга  

који плаћају субвенционисану цену комуналне услге. 

Општинско веће општине Жабари утврдиће категорије корисника комуналних 

услуга  који плаћају субвенционисану цену комуналне услге као и износ субвенција за 

сваку категорију.“ 

Члан 3.  

После члана 49.  основне Одлуке додаје се члан 50. који гласи: 

„Корисници комуналних услуга  најмање једном годишње континуирано се 

изјашњавају о квалитету пружања комуналне услуге од стране вршиоца комуналне 

делатности. 

Изјашњавање се  може организовати електронским путем или на други начин.“ 

 

Досадашњи члан 50. основне Одлуке  постаје члан 51.  

 

Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-41/2022-01 

Дана: 05.05.2022. године                

Ж а б а р и               

ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Адамовић, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Чланом 2. Закона о комуналним делатностима предвиђено је да су комуналне 

делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остваривање животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица 

локалне самоуправе дужна да  створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, 

обима, доступности  и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем и ово су 

делатности од општег интереса. 

Члан 4. став 1 истог закона предвиђа да јединица локалне самоуправе, у складу 

са овим законом обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу 

одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко 

јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних  делатности и њихов 

развој. 

У члану 13. Закона о комуналним делатностима утврђени су  међусобни односи 

вршиоца комуналних делатности и корисника услуга. 

Закон о комуналним делатностима у свом 29. члану  регулише субвенционисање 

одређених катергорија корисника комуналних услуга. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                          Н А Ч Е Л Н И К  

                                                          Небојша Миловановић, дипл. правник, с.р. 
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На основу члана члана 2. и 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 

број 101/05,123/07,101/11 и 93/12) Уредбе о категоризацији државних путева  

(„Службени галсник РС“, број 14/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени галсник РС“, број 129/07) , члана 13., 21 . став 1. и 29.  Закона о 

комуналним делатностима („Службени галсник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18) члана 

14д. и 14ђ. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналне 

делатности  („Службени гласник РС“, број 13/18 и 66/18) и члана 15. и 40. Статута 

општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 1/19), на предлог 

Општинског већа општине Жабари, Скупштина општине Жабари на седници одржаној 

дана 05.05. 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И 

УЛИЦАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ 
(„ Службени гласник општине Жабари“, број 2/13) 

 

Члан 1. 

 После члана 54. основне Одлуке додати члан 55. 56. и 57. који гласе: 

Члан 55. 

„Корисници комуналних услига - одржавање улица и путева најмање једном 

годишње континуирано се изјашњавају о квалитету пружања комуналне услуге од 

стране вршиоца комуналне делатности.  

Изјашњавање се  може организовати електронским путем или на други начин.“ 

 

Члан 56. 

 „Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу 

комуналне делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и 

постројењима уз обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади штету насталу 

услед интервенције или на други начин отклони последице извршене интервенције. 

Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони последице извршене 

интервенције најкасније у року од седам дана од дана завршетка интервенције.“ 

 

Члан 57.  

„За отпочињање обављања комуналне делатности одржавање улица и путева 

субјект мора да испуњава услове из Уредбе о начину и условима за отпочињање 

обављања комуналне делатности у погледу одређеног броја запослених и минимално 

техничких капацитета.“ 

Досадашњи члан 55. основне Одлуке  постаје члан 58.  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Жабари“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-42/2022-01 

Дана: 05.05.2022. године                

Ж а б а р и               

ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Адамовић, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Чланом 2. Закона о комуналним делатностима предвиђено  је да су комуналне 

делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остваривање животних потреба физичких и правних лица код који је јединица локалне 

самоуправе дужна створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, 

доступности  и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем и ово су делатности 

од општег интереса. 

Члан 4. став 1 истог закона предвиђа да јединица локалне самоуправе, у складу 

са овим законом обезбеђује организационе материјалне и друге услове за изградњу 

одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технлошко 

јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних  делатности и њихов 

развој. 

У члану 13. Закона о комуналним делатностима утврђени су  међусобни односи 

вршиоца комуналних делатности и корисника услуга. 

Закон о комуналним делатностима у свом 29. члану  регулише субвенционисање 

одређених катергорија корисника комуналних услуга. 

Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности  

(„Службени гласник РС“, број 13/18 и 66/18)  предвиђа услове које мора да испуњава 

субјект за отпочињање обављања комуналне делатности одржавање улица и путева  у 

погледу броја запослених и минималних техничких капацитета.  

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                          Н А Ч Е Л Н И К  

                                                          Небојша Миловановић, дипл. правник, с.р. 
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На основу члана 2 , 4., 13. и 29. Закона о комуналним делатностима  („Службени 

гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије „ број 129/2007 и 83/2014)  и члана 15. и 40. 

Статута општине Жабари ( „Службени гласник општине Жабари“, број 1/19), а на 

предлог Општинског већа општине Жабари, Скупштина општине Жабари на седници 

одржаној дана 05.05.2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 
(„ Службени гласник општине Жабари“, број 8//14) 

 

Члан 1.  

 После члана 112. основне Одлуке додати члан 113.  114.  и 115. који гласе: 

        Члан 113. 

„Корисници комуналних делатности поверене овом Одлуком најмање једном 

годишње континуирано се изјашњавају о квалитету пружања комуналне услуге од 

стране вршиоца комуналне делатности.  

Изјашњавање се  може организовати електронским путем или на други начин. 

Општина Жабари  може утврдити категорије корисника комуналних услуга  

који плаћају субвенционисану цену комуналне услуге. 

Општинско веће општине Жабари утврдиће категорије корисника комуналних 

услуга  који плаћају субвенционисану цену комуналне услуге као и износ субвенција за 

сваку категорију .'' 

Члан 114.  

„Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу комуналне 

делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз 

обавезу вршиоца комуналне делатностии да надокнади штету насталу услед 

интервенције или на други начин отклони последице извршене интервенције . 

Вршилац комуналне услуге је дужан да отклони последице извршене 

интервенције најкасније у року од седам дана од дана завршетка интервенције.“  

       

Члан 115. 

„За отпочињања обављања комуналне делатности одржавање јавних зелених 

површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене субјект мора да испуњава 

услове Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналне делатности у 

погледу одређеног броја запослених и минимално техничких капацитета.“ 

Досадашњи члан 113. основне Одлуке  постаје члан 116.  

 

Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Жабари.“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 020-43/2022-01 

Дана: 05.05.2022. године                

Ж а б а р и               

ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Адамовић, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Чланом 2. Закона о комуналним делатностима предвиђено  је да су комуналне 

делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остваривање животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица 

локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета 

обима, доступности  и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем и ово су 

делатности од општег интереса. 

Члан 4. став 1 истог закона предвиђа да јединица локалне самоуправе , у складу 

са овим законом обезбеђује организационе материјалне и друге услове за изградњу 

одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технлошко 

јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних  делатности и њихов 

развој. 

У члану 13. Закона о комуналним делатностима утврђени су  међусобни односи 

вршиоца комуналних делатности и корисника услуга. 

Закон о комуналним делатностима у свом 29. члану  регулише субвенционисање 

одређених категорија корисника комуналних услуга. 

Према Уредби о начину и условима за отпочињање обављања комуналне 

делатности  („Службени гласник РС“, број 13/18 и 66/18) субјект мора да испуњава 

услове за отпочињање обављања ових комуналних делатности у погледу броја 

запослених и минималних техничких капацитета.  

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

                          Н А Ч Е Л Н И К  

                                                          Небојша Миловановић, дипл. правник, с.р. 
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 На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15,  80/17 и 95/18-др.закон),  члана 

15.  став 1. тачка 9) и члана 40. став 1. тачка 29) Статута општине Жабари ( „Службени 

гласник општине Жабари“, број 1/19) а уз сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде  Републике Србије – Управе за пољопривредно земљиште, 

броj: 320-11-3938/2022-14 од 14.04.2022. године, на предлог Општинског већа општине 

Жабари, 

 Скупштина општине Жабари, на седници одржаној 05.05.2022. године, донела 

је 

 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Жабари за 2022. 

годину 

 
I 

 

 УСВАЈА се Годишњи програм заштите, уређивања и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Жабари за 2022. годину, који је 

израдила Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у општини Жабари.  

 

II  

 

 Саставни део ове Одлуке је Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију општине Жабари за 2022. годину и 

Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије -Управе за пољопривредно земљиште, број: 320-11-3938/2022-14 од 14.04.2022. 

године.  

 

III 

 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“. 

 

 

 

Број: 020-44/2022-01 

Датум: 05.05.2022. године 

Жабари 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

                                                                                                      Адамовић Дејан, с.р. 

 

 



1 2 3 4 7 8 9

Р.бр. КО ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ВИНОГРАД ПАШЊАК РИБЊАЦИ, 

ТРСТИЦИ 

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШ1 Александровац 53.3528 0 6.3072 13.2537 73.537 1.7038 1.7145 9.7408 13.1591 86.6961

2 Брзоходе 23.6106 0 0.9053 13.7779 39.0608 0.215 0 0 0.215 39.2758

3 Влашки До 51.125 0 1.324 0.3176 54.0531 0.7094 0 0.2763 0.9857 55.0388

4 Кочетин 0.1563 0 0.2345 0 0.3908 0 0 0 0 0.3908

5 Миријево 3.8307 0 0.3759 0 4.2066 0 0 0 0 4.2066

6 Ореовица 16.2139 0 0.2978 0.192 16.7037 0 35.0889 33.7655 68.8544 85.5581

7 Полатна 6.9631 0 0.183 0 7.281 0.5878 0 0.091 0.6788 7.9598

8 Породин 74.034 0 17.0378 0.3723 91.6124 2.0326 0 0.1945 2.2271 93.8395

9 Свињарево 2.4131 0 0.0557 0 2.4688 0.2218 0 0 0.2218 2.6906

10 Сибница 3.5522 0 0.4042 28.0295 31.9859 0 0 0 0 31.9859

11 Симићево 41.722 0 0.1317 1.0526 42.9063 0.4885 0 6.5722 7.0607 49.967

12 Тићевац 31.0945 0 2.4678 1.2349 35.7623 0 0 0 0 35.7623

13 Четереже 2.9652 0 0 0.3905 3.3557 0.098 0 0 0.098 3.4537

14 Витежево 62.4827 0 6.5708 18.1538 87.4598 1.0921 0 0.1837 1.2758 88.7356

15 Жабари 16.06 0 6.8997 35.691 58.6507 0.1311 1.8301 0.1312 2.0924 60.7431

16 Жабарско Блато 0.2625 0 0 0 0.2625 0 0 0 0 0.2625

389.8386 0 43.1954 112.4658 549.6974 7.2801 38.6335 50.9552 96.8688 646.5662Укупно: 4.1976

0

0

0

0.2525

0

0

0.9651

0.1683

0

Укупно:5

ЛИВАДА

0.6233

0.767

1.2865

0

0

табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по 

катастарским општинама и културама
обрадиво

обрадиво Total

остало

остало Total

0.1349

0



1 2 3 5 7 8 9

Р.бр. КО Облик својине ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ЛИВАДА ПАШЊАК РИБЊАЦИ, 

ТРСТИЦИ 

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШДржавна РС 24.1466 0 6.3072 0.4683 34.3083 0.1018 1.7145 9.7408 11.5571 45.8654

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 29.2062 0 0 0.155 39.2287 1.602 0 0 1.602 40.8307

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 1454.2642 1.2131 103.2674 16.9681 1669.4895 18.3806 3.6104 476.1664 498.1574 2167.647

1507.617 1.2131 109.5746 17.5914 1743.0265 20.0844 5.3249 485.9072 511.3165 2254.343

Државна РС 1.7749 0 0.0679 0.0526 1.9599 0.17 0 0 0.17 2.1299

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 21.8357 0 0.8374 0.7144 37.1009 0.045 0 0 0.045 37.1459

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 1235.1641 0.0865 128.2009 73.9684 1485.3224 17.3062 0 208.172 225.4782 1710.801

1258.7747 0.0865 129.1062 74.7354 1524.3832 17.5212 0 208.172 225.6932 1750.076

Државна РС 24.0099 0 0.9585 0 25.286 0 0 0.2763 0.2763 25.5623

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 27.1151 0 0.3655 1.2865 28.7671 0.7094 0 0 0.7094 29.4765

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 2002.4949 3.3876 139.1097 27.5159 2248.1353 34.6727 0.9583 279.8793 315.5103 2563.646

0

47.9025

Брзоходе Total 61.6804

0

0

0

9.8675

0

0

0

75.6272

Александровац Total 107.0304

2 Брзоходе 0.0645

0

0

0

0

13.7134

остало 

Total

Укупно:

4

ВИНОГРАД

3 Влашки До 0.3176

0

0

0

0

93.7767

табела 2. Прегелд површина пољопривредног земљишта по облицима 

својине по КО
обрадиво

обрадиво 

Total

остало

1 Александровац 3.3862

0



2053.6199 3.3876 140.4337 28.8024 2302.1884 35.3821 0.9583 280.1556 316.496 2618.684

Државна РС 0.1563 0 0.2345 0 0.3908 0 0 0 0 0.3908

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 392.6116 0.1025 60.1256 131.1299 593.6036 9.561 0 53.9062 63.4672 657.0708

392.7679 0.1025 60.3601 131.1299 593.9944 9.561 0 53.9062 63.4672 657.4616

Државна РС 0 0 0.3759 0 0.3759 0 0 0 0 0.3759

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 3.8307 0 0 0 3.8307 0 0 0 0 3.8307

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 818.5016 0 127.0779 37.9329 1013.445 6.5359 0 77.8964 84.4323 1097.877

822.3323 0 127.4538 37.9329 1017.6516 6.5359 0 77.8964 84.4323 1102.084

Државна РС 4.0506 0 0.2978 0 4.5404 0 35.0889 33.7655 68.8544 73.3948

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 12.1633 0 0 0 12.1633 0 0 0 0 12.1633

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 1311.0531 0.9368 72.8972 3.5001 1456.4169 8.2592 0.5268 241.888 250.674 1707.091

1327.267 0.9368 73.195 3.5001 1473.1206 8.2592 35.6157 275.6535 319.5284 1792.649

Државна РС 2.1577 0 0.0126 0 2.1703 0 0 0.091 0.091 2.2613

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Полатна 0

0

Миријево Total 29.9326

0

0

0

68.0297

68.2217

4 Кочетин 0

0

0

0

0

0

Кочетин Total 9.634

5 Миријево 0

0

0

0

0

0

0

29.9326

6 Ореовица 0.192

0

0

0

Ореовица Total

Влашки До Total 75.9448

0

9.634

3



Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 4.8054 0 0.1704 0.1349 5.1107 0.5878 0 0 0.5878 5.6985

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 453.8285 0 68.8228 15.5662 560.7227 9.6106 0 50.1926 59.8032 620.5259

460.7916 0 69.0058 15.7011 568.0037 10.1984 0 50.2836 60.482 628.4857

Државна РС 10.7061 0 0.1497 0.1683 11.0241 2.0326 0 0.1945 2.2271 13.2512

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 63.3279 0 16.8881 0 80.5883 0 0 0 0 80.5883

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 2778.2136 2.969 193.7005 20.1482 3117.7772 22.9146 0 526.3905 549.3051 3667.082

2852.2476 2.969 210.7383 20.3165 3209.3896 24.9472 0 526.585 551.5322 3760.922

Државна РС 1.3533 0 0.0557 0 1.409 0.2218 0 0 0.2218 1.6308

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 1.0598 0 0 0 1.0598 0 0 0 0 1.0598

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 322.1655 0 47.3897 8.339 389.2899 1.6104 0 11.1334 12.7438 402.0337

324.5786 0 47.4454 8.339 391.7587 1.8322 0 11.1334 12.9656 404.7243

Државна РС 0 0 0.2042 0 0.2042 0 0 0 0 0.2042

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Сибница 0

0

0

0

0

Свињарево Total 11.3957

0

122.7459

Породин Total 123.1182

0

0

0

11.3957

7 Полатна

0

0

0

0

Полатна Total 22.5052

0

0

0

0

0

0.3723

9 Свињарево 0

0

0

0

8 Породин

0

22.5052



Јавна својина 3.5522 0 0.2 0 31.7817 0 0 0 0 31.7817

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 746.8146 0.2881 89.1821 55.5409 939.575 7.5344 0.062 117.2355 124.8319 1064.407

750.3668 0.2881 89.5863 55.5409 971.5609 7.5344 0.062 117.2355 124.8319 1096.393

Државна РС 24.5083 0 0.1317 0 25.5995 0.4885 0 6.5722 7.0607 32.6602

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 17.2137 0 0 0 17.3068 0 0 0 0 17.3068

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 2098.6826 3.3491 84.0967 2.8305 2283.0043 9.723 0 272.7452 282.4682 2565.473

2140.4046 3.3491 84.2284 2.8305 2325.9106 10.2115 0 279.3174 289.5289 2615.44

Државна РС 3.1417 0 1.219 0.5557 5.0821 0 0 0 0 5.0821

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 27.9528 0 1.2488 0.4094 30.6802 0 0 0 0 30.6802

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 580.2618 1.8572 104.2345 15.2068 717.7075 6.8862 0.0482 102.4437 109.3781 827.0856

611.3563 1.8572 106.7023 16.1719 753.4698 6.8862 0.0482 102.4437 109.3781 862.8479

Државна РС 0.209 0 0 0 0.209 0.098 0 0 0.098 0.307

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 2.7562 0 0 0 3.1467 0 0 0 0 3.1467

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 673.9536 0.1444 74.9693 6.9964 784.7581 3.5979 0 177.639 181.2369 965.995

13 Четереже 0

0

0

0

0

0.3905

Симићево Total 95.098

0

28.6944

0

1.0692

17.3821

10 Сибница

Сибница Total 75.7788

0

11 Симићево 0.9595

0

0

0

0

0.0931

0

94.0454

12 Тићевац 0.1657

0

0

0

Тићевац Total

0

16.1472

47.7493

28.0295



676.9188 0.1444 74.9693 6.9964 788.1138 3.6959 0 177.639 181.3349 969.4487

Државна РС 0 0 0 0 0.1137 0 0 0.1361 0.1361 0.2498

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 62.4827 0 6.5708 0.2525 87.3461 1.0921 0 0.0476 1.1397 88.4858

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 1710.5015 0.02 171.5894 11.0029 1930.9894 40.2523 0 349.2476 389.4999 2320.489

1772.9842 0.02 178.1602 11.2554 2018.4492 41.3444 0 349.4313 390.7757 2409.225

Државна РС 0.1551 0 0.0002 0 0.1553 0.1311 1.2242 0.0994 1.4547 1.61

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 15.9049 0 6.8995 0 58.4954 0 0.6059 0.0318 0.6377 59.1331

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 1208.1242 1.7125 61.4168 0.5299 1315.4034 9.8868 0 231.7164 241.6032 1557.007

1224.1842 1.7125 68.3165 0.5299 1374.0541 10.0179 1.8301 231.8476 243.6956 1617.75

Државна РС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0.2625 0 0 0 0.2625 0 0 0 0 0.2625

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 14.1956 0 0 0 14.1956 0 0 1.8588 1.8588 16.0544

14.4581 0 0 0 14.4581 0 0 1.8588 1.8588 16.3169

18190.67 16.067 1569.2759 431.3737 21069.5332 214.0119 43.8392 3229.4662 3487.317 24556.85Укупно: 862.1472

16 Жабарско Блато 0

0

0

0

0

0

Витежево Total 56.0294

Жабарско Блато Total 0

0

0

0

35.691

13

Четереже Total 29.0849

14 Витежево 0.1137

0

0

0

0

18.0401

0

37.8756

15 Жабари 0

0

0

0

0

43.62

Жабари Total 79.311



Култура 1 2 3 4 5 7

ВИНОГРАД 0.856 23.9769 73.8583 13.7578 0.0168 112.4658

ВОЋЊАК 0.09 2.5446 22.2604 18.1507 0.1497 43.1954

ЛИВАДА 0.5727 2.0594 1.3972 0.1683 4.1976

ЊИВА 50.6508 48.8983 58.2096 61.0019 135.4218 0.5123 389.8386

ПАШЊАК 0.1305 1.9487 1.5562 3.5692 0.0755 7.2801

ТРСТИК-

МОЧВАРА
38.6335 38.6335

Укупно: 90.3608 77.9412 157.9439 97.8768 135.8321 0.5123 595.611

Укупно:

класа

6

35.1439

35.1439

табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама

пољопривредно земљиште у ха



ТАБЕЛА 4: Одводњавање

изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха

ТАБЕЛА 5: Наводњавање

широкозахватне 

машине у ха

тифони у ха кап по кап 

(миниорошавање)у ха

кишна крила у ха остало у ха

ТАБЕЛА 6:

физичке 

мелиорације у ха

хемијске 

мелиорације у ха

биолошке мелиорације 

у ха

мелиорације ливада 

и пашњака у ха

остало у ха

Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

УКУПНО у ха

каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха

у функцији у ха

УКУПНО у ха



План прихода сопственог учешћа

Извор средстава Износ

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 4,000,000.00

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 20,000.00

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 500,000.00

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 500,000.00

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

и коришћења пољопривредног земљишта

1,200,000.00

6,220,000.00Укупно



23,430,000.00

наводњавање пољопривредног земљишта Површина у ха - 8500.00 8,500,000.00 1,500,000.00 18 7,000,000.00 82

обележавање парцела државног земљишта Површина у ха - 450.00 450,000.00 200,000.00 44 250,000.00 56

обележавање парцела државног земљишта Број узорака - 30.00 600,000.00 240,000.00 40 360,000.00 60

уређење атарских путева Дужина у км - 9.00 9,500,000.00 2,500,000.00 26 7,000,000.00 74

претварање необрадивог у обрадиво земљиште Површина у ха - 100.00 2,000,000.00 600,000.00 30 1,400,000.00 70

претварање необрадивог у обрадиво земљиште Површина у ха - 100.00 2,380,000.00 1,180,000.00 50 1,200,000.00 50

23,430,000.00

1 Уређење пољопривредног земљишта 6,220,000.00 17,210,000.00

Укупно (1+2+3) 6,220,000.00 17,210,000.00

План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта

Намене улагања Једница мере Предрачунска 

вредност улагања

Сопствено учешће Други извори

дин % дин %



Р.бр
Назив физичког / 

правног лица
Број уговора

Годишњ

и 

програм

Шифра 

ЈН

Основ 

закупа

Катастарска 

општина

Период 

закупа(од-

до)

Укупан 

износ 

годишње 

закупнине 

(еур)

Површин

а

Цена / 

Ха (еур)

Очекиван

и приход 

од 

општине 

- 40 %

Средство 

обезбеђе

ња

1 АГРО МАРЕ Д.О.О. 320-11-1381/1-2021-14 2020 1 Закуп Александровац 2020-2035 48.97 0.8858 55.28 19.59 Депозит

2 АГРО МАРЕ Д.О.О. 320-11-1381/256-2021-14 2020 256 Закуп Тићевац 2020-2035 684.60 12.8791 53.16 273.84 Депозит

3 Бакић Борка 320-51-06251/242-2020-14 2020 242 Закуп Симићево 2020-2035 241.54 2.3669 102.05 96.62 Депозит

4 Бакић Борка 320-51-09262/222-2019-14 2019 222 Закуп Симићево 2019-2029 97.84 0.9449 103.55 39.14 Депозит

5 Бакић Борка 320-51-09262/233-2019-14 2019 233 Закуп Симићево 2019-2029 82.65 0.9859 83.83 33.06 Депозит

6 Драган Димитријевић 320-51-06251/228-2020-14 2020 228 Закуп Симићево 2020-2035 127.99 1.0866 117.79 51.20 Депозит

7 Драган Димитријевић 320-51-06251/232-2020-14 2020 232 Закуп Симићево 2020-2035 47.01 0.5186 90.65 18.80 Депозит

8 Драгослав Миленковић 320-51-09262/259-2019-14 2019 259 Закуп Симићево 2019-2029 34.10 0.3293 103.55 13.64 Депозит

9 Драгослав Миленковић 320-51-09262/260-2019-14 2019 260 Закуп Симићево 2019-2029 56.72 0.5478 103.54 22.69 Депозит

10 Ивица Јовић 320-11-1805/3-2017-14 2016 85 Закуп Сибница 2016-2046 2,041.27 23.0036 88.74 816.51 Депозит

11 Јовић Стеван 320-51-06251/121-2020-14 2020 121 Закуп Ореовица 2020-2035 488.69 2.3944 204.10 195.48 Депозит

12 Марковић Ненад 320-51-06251/70-2020-14 2020 70 Закуп Брзоходе 2020-2035 958.84 13.1321 73.01 383.54 Депозит

13 Милан Миловановић 320-11-01358/142-2022-14 2021 142 Закуп Породин 2021-2036 49.30 0.7618 64.72 19.72 Депозит

14 Милан Миловановић 320-11-01358/144-2022-14 2021 144 Закуп Породин 2021-2036 24.00 0.4212 56.98 9.60 Депозит

15 Милан Миловановић 320-11-01358/151-2022-14 2021 151 Закуп Породин 2021-2036 13.62 0.1860 73.23 5.45 Депозит

16 Милан Миловановић 320-11-01358/152-2022-14 2021 152 Закуп Породин 2021-2036 11.00 0.1700 64.71 4.40 Депозит

17 Милан Миловановић 320-11-01358/157-2022-14 2021 157 Закуп Породин 2021-2036 25.24 0.3900 64.72 10.10 Депозит

18 Милан Миловановић 320-11-01358/158-2022-14 2021 158 Закуп Породин 2021-2036 95.26 1.3011 73.21 38.10 Депозит

19 Милан Миловановић 320-11-01358/164-2022-14 2021 164 Закуп Породин 2021-2036 14.55 0.2000 72.75 5.82 Депозит

20 Милан Миловановић 320-11-01358/166-2022-14 2021 166 Закуп Породин 2021-2036 47.18 0.7291 64.71 18.87 Депозит

21 Милан Миловановић 320-11-01358/167-2022-14 2021 167 Закуп Породин 2021-2036 23.05 1.7485 13.18 9.22 Депозит

22 Милан Миловановић 320-11-01358/173-2022-14 2021 173 Закуп Породин 2021-2036 55.52 0.8468 65.56 22.21 Депозит

23 Милан Миловановић 320-11-01358/175-2022-14 2021 175 Закуп Породин 2021-2036 129.38 1.8309 70.66 51.75 Депозит

Извештај о уговорима о закупу пољопривредног државног земљишта



24 Милан Миловановић 320-11-01358/176-2022-14 2021 176 Закуп Породин 2021-2036 95.94 1.2663 75.76 38.38 Депозит

25 Милан Миловановић 320-11-01358/177-2022-14 2021 177 Закуп Породин 2021-2036 18.93 0.8870 21.34 7.57 Депозит

26 Милан Миловановић 320-11-01358/178-2022-14 2021 178 Закуп Породин 2021-2036 10.84 0.3818 28.39 4.34 Депозит

27 Милан Миловановић 320-11-01358/332-2022-14 2021 332 Закуп Жабари 2021-2036 62.62 1.2898 48.55 25.05 Депозит

28 Милан Миловановић 320-11-01358/333-2022-14 2021 333 Закуп Жабари 2021-2036 60.98 1.6450 37.07 24.39 Депозит

29 Милпекс доо Жабари 320-51-06251/355-2020-14 2020 355 Закуп Жабари 2020-2035 431.33 5.2745 81.78 172.53 Депозит

30 Момчиловић Слободан 320-11-1381/352-2021-14 2020 352 Закуп Жабари 2020-2035 105.89 1.1319 93.55 42.36 Депозит

31 Момчиловић Слободан 320-51-06251/351-2020-14 2020 351 Закуп Жабари 2020-2035 62.92 0.7660 82.14 25.17 Депозит

32 Момчиловић Слободан 320-51-06251/358-2020-14 2020 358 Закуп Жабари 2020-2035 91.81 1.1178 82.13 36.72 Депозит

33 Никола Марковић Скокић 320-11-01358/112-2022-14 2021 112 Закуп Ореовица 2021-2036 2,135.78 23.6694 90.23 854.31 Депозит

34 Стаменковић Бојан 320-51-06251/29-2020-14 2020 29 Закуп Александровац 2020-2035 324.42 3.1762 102.14 129.77 Депозит

35 Винарија Виртус 320-11-8913/6-2016-14 2016 132 Закуп Витежево 2016-2056 2,704.32 27.1695 99.54 1,081.73 Депозит

36 Златомир Стојадиновић 320-11-1526/224-2019-14 2018 224 Закуп Симићево 2018-2028 360.30 2.0273 177.72 144.12 Депозит

37 Златомир Стојадиновић 320-11-1526/226-2019-14 2018 226 Закуп Симићево 2018-2028 349.26 2.9459 118.56 139.70 Депозит

38 Златомир Стојадиновић 320-11-1526/228-2019-14 2018 228 Закуп Симићево 2018-2028 35.63 0.3760 94.76 14.25 Депозит

39 Зоран Петровић 320-11-01358/136-2022-14 2021 136 Закуп Породин 2021-2036 20.52 0.3133 65.50 8.21 Депозит

40 Зоран Петровић 320-11-01358/137-2022-14 2021 137 Закуп Породин 2021-2036 17.22 0.2630 65.48 6.89 Депозит

41 Зоран Петровић 320-11-01358/139-2022-14 2021 139 Закуп Породин 2021-2036 18.15 0.2482 73.13 7.26 Депозит

42 Зоран Петровић 320-11-01358/145-2022-14 2021 145 Закуп Породин 2021-2036 87.36 1.3341 65.48 34.94 Депозит

43 Зоран Петровић 320-11-01358/149-2022-14 2021 149 Закуп Породин 2021-2036 28.32 0.3433 82.49 11.33 Депозит

44 Зоран Петровић 320-11-01358/150-2022-14 2021 150 Закуп Породин 2021-2036 28.32 0.3433 82.49 11.33 Депозит

45 Зоран Петровић 320-11-01358/161-2022-14 2021 161 Закуп Породин 2021-2036 7.04 0.0963 73.10 2.82 Депозит

46 ЗЗ "Митар Трифуновић-

Учо"

320-11-07378/240-2019-14 2019 240 Закуп Симићево 2019-2029 1,778.48 14.9630 118.86 711.39 Депозит

Укупно: 14,234.70 158.6893 89.70 5,693.88



Шифра 

ЈН
Кат. општина Потес

Лист 

непокре
Број парцеле Култура и класа Фактичко стање Сувласник

Зона 

зашт
Напомена Основ закупа Површина Total

1 Александровац ТАБЛА 1 2440 6307 њива 1 њива Закуп 0,4200

0,4200

2 Александровац КЉУЦ 2440 2570/4 њива 2 њива Закуп 0,5722

0,5722

3 Александровац БРНОШЕВ

ИЦА

2440 2962 њива 4 њива Закуп 2,3344

2,3344

4 Александровац ШЕВАРИК

А

2440 3404/2 њива 4 њива Закуп 0,1837

0,1837

5 Александровац ИЗВОР 2440 5765 њива 5 њива Закуп 0,4094

5 Александровац ТАВАН 2440 5527 њива 5 њива Закуп 1,3948

1,8042

6 Александровац ТАБЛА 1 2440 6300 њива 1 њива Закуп 0,1652

0,1652

7 Александровац ТАБЛА 17 2440 6546 њива 3 њива Закуп 0,4178

0,4178

8 Александровац ТАБЛА 12 2440 6462 њива 2 њива Закуп 0,6556

0,6556

9 Александровац ТАБЛА 11 2440 6429 њива 2 њива Закуп 0,2166

0,2166

10 Александровац ТАБЛА 22 2440 6605 њива 3 њива Закуп 0,1344

0,1344

11 Александровац ТАБЛА 35 2440 6780/2 њива 3 њива Закуп 0,2641

0,2641

12 Александровац ТАБЛА 36 2440 6790 њива 2 њива Закуп 0,0648

12 Александровац ТАБЛА 42 2440 6824 њива 2 њива Закуп 0,0737

0,1385

13 Александровац ТАБЛА 54 2440 6913 њива 3 њива Закуп 0,2364

0,2364

12

13

Преглед груписаних јавних надметања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



14 Александровац ТАБЛА 61 2440 6977 њива 1 њива Закуп 2,0355

2,0355

15 Александровац ТАБЛА 60 2440 6948 њива 2 њива Закуп 0,1850

0,1850

16 Александровац ТАБЛА 73 2440 7127 њива 2 њива Закуп 0,1423

0,1423

17 Александровац ТАБЛА 75 2440 7214 њива 2 њива Закуп 0,1157

0,1157

18 Александровац ТАБЛА 77 2440 7199 њива 3 њива Закуп 0,1458

0,1458

19 Александровац ТАБЛА 8 2440 6384/15 њива 2 њива Закуп 1,0066

1,0066

20 Александровац ТАБЛА 59 2440 6944/2 њива 1 њива Закуп 0,2039

0,2039

21 Александровац ТАБЛА 61 2440 6969 њива 1 њива Закуп 0,2090

0,2090

22 Александровац ТАБЛА 66 2440 6996 њива 2 њива Закуп 0,9321

0,9321

23 Александровац ТАБЛА 64 2440 7275 њива 2 њива Закуп 0,0810

0,0810

24 Александровац ЛИВАДА 870 7474 остало 

природно 

њива Закуп 1,1384

1,1384

25 Александровац ОТОКА 870 7475 остало 

природно 

њива Закуп 1,3288

1,3288

26 Александровац ТАБЛА 23 2440 6614/6 њива 1 њива Закуп 0,1050

26 Александровац ТАБЛА 23 2440 6614/7 њива 1 њива Закуп 0,1050

0,2100

27 Александровац ТАБЛА 22 1783 6611 њива 1 њива Закуп 0,1392

0,1392

28 Александровац КЛИСУРА 871 4406/6 њива 2 њива Закуп 0,2095

24

25

26

27

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



0,2095

29 Александровац КРАЉА 

АЛЕКСАН

2425 7773 њива 1 њива Закуп 0,9638

0,9638

30 Александровац ТАБЛА 55 2264 6915/1 њива 1 њива Закуп 0,5566

30 Александровац ТАБЛА 55 2264 6915/2 њива 1 њива Закуп 0,3890

0,9456

31 Александровац ТАБЛА 28 870 6650/1 остало 

природно 

њива Закуп 2,9458

2,9458

32 Александровац БРНОШЕВ

ИЦА

2119 347/1 њива 3 њива Закуп 1,1565

32 Александровац БРНОШЕВ

ИЦА

2119 347/2 њива 2 њива Закуп 1,1468

2,3033

33 Александровац ТАБЛА 55 2440 6915/16 њива 1 њива Закуп 1,3067

1,3067

34 Александровац ТАБЛА 55 2444 6915/7 њива 1 њива Закуп 0,2509

0,2509

35 Александровац БЕРОТИШ

ТЕ

642 4/2 њива 3 ливада Закуп 0,0674

35 Александровац БЕРОТИШ

ТЕ

642 4/2 њива 4 ливада Закуп 0,2518

35 Александровац БЕРОТИШ

ТЕ

642 4/3 њива 4 ливада Закуп 0,2355

0,5547

36 Александровац БРНОШЕВ

ИЦА

2440 2959/2 њива 3 њива Закуп 0,6326

36 Александровац БРНОШЕВ

ИЦА

2440 2959/3 њива 3 њива Закуп 0,3546

0,9872

37 Александровац БРНОШЕВ

ИЦА

2440 2959/1 њива 4 њива Закуп 1,2210

1,2210

38 Александровац БИСАК 2440 2816/15 њива 1 ливада Закуп 0,1420

0,1420

39 Александровац БЕРОТИШ

ТЕ

2440 4/1 њива 4 ливада Закуп 0,4360

0,4360

40 Александровац БРНОШЕВ

ИЦА

2119 309 њива 4 ливада Закуп 0,0850

40 Александровац БРНОШЕВ

ИЦА

2119 309 остало 

вештачки 

ливада Закуп 0,0819

36

37

38

39

28

29

30

31

32

33

34

35



0,1669

41 Александровац ТАБЛА 27 2440 6649 њива 2 ливада Закуп 0,2928

0,2928

42 Александровац КЛИСУРА 2119 5909/14 њива 2 њива Закуп 0,0121

0,0121

43 Александровац КЛИСУРА 2119 5909/6 њива 2 њива Закуп 0,0533

0,0533

44 Александровац КЛИСУРА 2119 5909/4 њива 2 њива Закуп 0,0705

0,0705

45 Александровац КЛИСУРА 2119 5909/3 њива 2 њива Закуп 0,3320

0,3320

46 Александровац КЛИСУРА 2119 5909/16 њива 2 њива Закуп 0,0105

0,0105

47 Брзоходе ПОЉЕ 682 664 њива 4 њива Закуп 0,3250

47 Брзоходе ПОЉЕ 682 669 њива 4 њива Закуп 0,3900

47 Брзоходе ПОЉЕ 682 670 њива 4 њива Закуп 0,2915

47 Брзоходе ПОЉЕ 682 671 њива 4 њива Закуп 0,1487

47 Брзоходе ПОЉЕ 682 875 њива 4 њива Закуп 0,9180

47 Брзоходе ПОЉЕ 682 876/2 њива 4 њива Закуп 0,1085

47 Брзоходе ПОЉЕ 682 877 њива 4 њива Закуп 0,3649

47 Брзоходе ПОЉЕ 682 889 њива 3 њива Закуп 1,4056

47 Брзоходе ПОЉЕ 682 893 њива 3 њива Закуп 1,6312

5,5834

48 Брзоходе ТОПОЛА 682 906/8 њива 3 њива Закуп 0,8197

0,8197

49 Брзоходе ГАРВИНО 

ГУВНО

682 2902/1 њива 3 њива Закуп 0,2263

49 Брзоходе ГАРВИНО 

ГУВНО

682 2902/2 њива 3 њива Закуп 0,0825

49 Брзоходе ГАРВИНО 

ГУВНО

682 2902/3 њива 3 њива Закуп 0,1438

0,4526

50 Брзоходе ЈАСИК 682 3386/1 њива 4 њива Закуп 0,5025

48

49

40

41

42

43

44

45

46

47



0,5025

51 Брзоходе БАРА 682 5568/2 њива 6 њива Закуп 0,4180

0,4180

52 Брзоходе ДРАЖЕВА

Ц

682 5703 њива 5 њива Закуп 0,6195

0,6195

53 Брзоходе ЛИПОВА 

ГОРА

1201 5510/4 њива 5 њива Закуп 1,4198

1,4198

54 Брзоходе БАРА 1486 4424 њива 4 њива Закуп 0,1840

54 Брзоходе БАРА 1486 4424 њива 5 њива Закуп 0,2160

0,4000

55 Брзоходе БУГАРСК

И ШИП

1486 3453 њива 3 њива Закуп 0,1429

55 Брзоходе БУГАРСК

И ШИП

1486 3453 њива 4 њива Закуп 0,3375

0,4804

56 Брзоходе КРАЈАЦ 682 4004 њива 5 њива Закуп 0,1970

0,1970

57 Брзоходе СЕЛО 56 2948 виноград 3 њива Закуп 0,0033

57 Брзоходе СЕЛО 56 2948 њива 3 њива Закуп 0,0414

0,0447

58 Брзоходе КРАЈАЦ 1703 3969 њива 4 њива Закуп 0,3523

0,3523

59 Брзоходе ÐУРЕШЕВ

О

1417 2729 њива 4 њива Закуп 0,1166

59 Брзоходе ÐУРЕШЕВ

О

1417 2729 пашњак 3 њива Закуп 0,1168

0,2334

60 Брзоходе ПОЉЕ 584 672 њива 4 ливада Закуп 0,0536

0,0536

61 Брзоходе ВЛАШКЕ 

ЗАГРАДЕ

682 5480/1 њива 5 њива Закуп 0,3945

61 Брзоходе ВЛАШКЕ 

ЗАГРАДЕ

682 5480/1 њива 6 њива Закуп 0,8735

1,2680

62 Брзоходе КРАЈАЦ 682 4353/5 њива 5 њива Закуп 0,2835

0,2835

60

61

62
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63 Брзоходе БАРА 1191 5464/2 њива 5 ливада Закуп 0,6461

0,6461

64 Брзоходе ВЛАШКЕ 

ЗАГРАДЕ

682 5479 њива 6 ливада Закуп 0,5214

0,5214

65 Брзоходе СЕЛО 205 2387 њива 4 њива Закуп 0,4199

65 Брзоходе СЕЛО 205 2388/1 њива 4 њива Закуп 0,1137

0,5336

66 Влашки До БЕЛИ 

ПОТОК

2416 851/20 њива 5 њива Закуп 0,4375

66 Влашки До БЕЛИ 

ПОТОК

2416 851/21 њива 5 њива Закуп 0,7201

66 Влашки До БЕЛИ 

ПОТОК

2416 851/23 њива 5 њива Закуп 1,1404

66 Влашки До БЕЛИ 

ПОТОК

2416 851/3 њива 5 њива Закуп 0,4371

66 Влашки До БЕЛИ 

ПОТОК

2416 851/9 пашњак 3 пашњак Закуп 0,7094

3,4445

67 Влашки До РАДАНОВ

ИЦА

2420 7494 њива 1 њива Закуп 1,0436

1,0436

68 Влашки До СТРМОВО 2416 71 њива 1 њива Закуп 0,4017

0,4017

69 Влашки До СТРМОВО 2416 1223 њива 4 њива Закуп 0,3781

0,3781

70 Влашки До ГЛАВАТА 2416 2641 њива 4 њива Закуп 0,0722

70 Влашки До ГЛАВАТА 2416 2666 њива 3 њива Закуп 0,1903

0,2625

71 Влашки До ПАДИНЕ 2416 4860 воћњак 3 воћњак Закуп 0,3655

0,3655

72 Влашки До КУСА 

МЛАКА

2416 7339 њива 1 њива Закуп 0,2672

0,2672

73 Влашки До БЕЛИ 

ПОТОК

2416 849/1 њива 5 њива Закуп 2,8534

73 Влашки До БЕЛИ 

ПОТОК

2416 849/2 њива 6 њива Закуп 1,8110

4,6644

74 Влашки До БЕЛИ 

ПОТОК

95 851/7 њива 5 њива Закуп 0,3721
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0,3721

75 Влашки До БЕЛИ 

ПОТОК

963 851/18 њива 5 њива Закуп 0,7554

0,7554

76 Влашки До СТРМОВО 431 74 њива 2 њива Закуп 0,3536

0,3536

77 Влашки До ДРЕЊАР 2416 4945 ливада 4 њива Закуп 0,3707

0,3707

78 Влашки До КОШАРНА 2416 7207/12 њива 1 њива Закуп 0,1860

0,1860

79 Влашки До ПРЊАВОР 2265 7236/8 њива 1 њива Закуп 0,0721

79 Влашки До ПРЊАВОР 2378 7236/7 њива 1 њива Закуп 0,0718

0,1439

80 Влашки До ЖУТИ 

БРЕГ

2416 4005 њива 5 њива Закуп 0,2611

0,2611

81 Влашки До ДРЕЊАР 2416 4951 њива 4 њива Закуп 0,1599

0,1599

82 Влашки До ПАРЛОЖА

Ц

1908 5345 њива 4 пашњак Закуп 0,2418

0,2418

83 Влашки До ПАДИНЕ 2416 4886/1 њива 5 њива Закуп 0,5841

83 Влашки До ПАДИНЕ 2416 4886/2 њива 5 њива Закуп 0,5119

1,0960

84 Влашки До СЕНОКОС

А

2420 7683 ливада 3 ливада Закуп 0,4466

0,4466

85 Влашки До ТОЦАК 2416 4762/3 њива 4 воћњак Закуп 0,0210

85 Влашки До ТОЦАК 2416 4762/3 њива 4 њива Закуп 0,0643

85 Влашки До ТОЦАК 2416 4762/4 њива 4 воћњак Закуп 0,0361

85 Влашки До ТОЦАК 2416 4762/4 њива 4 њива Закуп 0,2187

0,3401

86 Влашки До ПРЊАВОР 2416 7236/22 њива 1 њива Закуп 0,0320

0,0320
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87 Влашки До ПРЊАВОР 2322 7236/15 њива 1 њива Закуп 0,4825

0,4825

88 Влашки До ПРЊАВОР 2416 7236/16 њива 1 њива Закуп 1,6049

1,6049

89 Влашки До ПРЊАВОР 2388 7236/17 њива 1 њива Закуп 0,4023

0,4023

90 Влашки До ПРЊАВОР 2271 7236/18 њива 1 њива Закуп 0,0256

0,0256

91 Влашки До СУВАРНА 2381 7031/1 њива 2 њива Закуп 0,7640

0,7640

92 Влашки До СТРМОВО 2416 83 њива 2 њива Закуп 0,7156

0,7156

93 Влашки До СТРМОВО 2416 65 њива 4 њива Закуп 0,2668

0,2668

94 Влашки До СТРМОВО 2416 1228/2 њива 4 њива Закуп 0,6143

0,6143

95 Влашки До ДУБРАВА 2416 4644/4 њива 4 ливада Закуп 2,0955

2,0955

96 Миријево РУМУНОВ

О БРДО

1221 2375/1 њива 5 њива Закуп 0,2034

96 Миријево РУМУНОВ

О БРДО

1221 2375/2 њива 5 њива Закуп 0,2033

0,4067

97 Миријево БУЦАР 1221 2922/3 њива 5 њива Закуп 0,4328

0,4328

98 Миријево ПУРКАН 1221 2371 њива 6 њива Закуп 0,3906

0,3906

99 Миријево МРКУЉА 578 2426/1 њива 5 њива Закуп 0,4364

99 Миријево МРКУЉА 578 2426/1 њива 6 њива Закуп 0,2209

0,6573

100 Ореовица КУСИБАР

А

1734 5784 њива 2 њива Закуп 0,4946

0,4946
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101 Ореовица СТАРО 

СЕЛО

1734 1918 њива 4 њива Закуп 0,7388

0,7388

102 Ореовица СТАРО 

СЕЛО

1734 1928 њива 4 њива Закуп 1,2056

1,2056

103 Ореовица КЉУЦ 1734 5559 њива 3 њива Закуп 1,2777

1,2777

104 Ореовица ШАШНИЦ

А

1734 5736 њива 1 њива Закуп 0,2596

0,2596

105 Ореовица ШАШНИЦ

А

1734 5816/1 њива 1 њива Закуп 0,5332

0,5332

106 Ореовица СТАРО 

СЕЛО

155 2914/1 њива 3 њива Закуп 0,0484

106 Ореовица СТАРО 

СЕЛО

155 2914/2 њива 3 њива Закуп 0,0221

0,0705

107 Ореовица ПРОКОП 1734 1533/1 њива 2 њива Закуп 0,1778

0,1778

108 Ореовица КУЛИЦ 1737 1904 њива 5 њива Закуп 0,1303

108 Ореовица СТАРО 

СЕЛО

1737 1921 њива 4 њива Закуп 0,4414

0,5717

109 Ореовица ДУБРАВА 1747 4311 њива 4 њива Закуп 0,1372

0,1372

110 Ореовица СТАРО 

СЕЛО

1734 1961 њива 3 њива Закуп 0,9117

0,9117

111 Ореовица КУЛИЦ 1737 1902 њива 5 ливада Закуп 0,0620

0,0620

112 Ореовица КЉУЦ 1734 5545 њива 2 ливада Закуп 0,2036

112 Ореовица КЉУЦ 1734 5545 њива 3 ливада Закуп 0,1687

0,3723

113 Ореовица КУСИБАР

А

1734 5790 њива 1 њива Закуп 0,2864

0,2864

114 Ореовица МРТВИЦА 1734 5166 њива 4 њива Закуп 0,1694
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0,1694

115 Ореовица ЗАСЕДА 1734 5313 њива 3 ливада њива 

зарасла у 

Закуп 0,8838

0,8838

116 Полатна КОСА 566 498 њива 5 њива Закуп 0,2852

0,2852

117 Полатна КОСА 566 440 њива 5 њива Закуп 0,0121

117 Полатна КОСА 566 453 њива 4 њива Закуп 0,2037

117 Полатна КОСА 566 453 њива 5 њива Закуп 0,1630

0,3788

118 Полатна ДУБРАВА 532 2286/2 њива 5 њива Закуп 0,1634

0,1634

119 Полатна СТРОВА 374 2192 њива 5 њива Закуп 0,6018

0,6018

120 Полатна УРВИНА 329 410 њива 3 њива Закуп 0,2072

0,2072

121 Полатна ДУБРАВА 566 1941 њива 5 њива Закуп 0,1833

0,1833

122 Полатна УРВИНА 566 387/2 ливада 4 ливада Закуп 0,1265

0,1265

123 Полатна УРВИНА 529 366/1 њива 3 пашњак Закуп 0,0537

0,0537

124 Полатна СТРОВА 329 2137/1 њива 5 њива зарасла 

шибљем

Закуп 0,1938

0,1938

125 Полатна УРВИНА 527 357/2 њива 3 ливада напуштена 

парцела 

Закуп 0,0680

125 Полатна УРВИНА 527 357/2 њива 4 ливада напуштена 

парцела 

Закуп 0,1214

125 Полатна УРВИНА 528 357/3 њива 3 ливада запуштена 

и зарасла 

Закуп 0,1140

125 Полатна УРВИНА 528 357/3 њива 4 ливада запуштена 

и зарасла 

Закуп 0,1850

0,4884

126 Полатна БОСТАН 531 774/2 њива 5 ливада парцела 

зарасла 

Закуп 0,0739

0,0739
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127 Полатна УРВИНА 566 373/2 њива 4 њива Закуп 0,0837

127 Полатна УРВИНА 566 373/3 њива 4 ливада Закуп 0,1226

127 Полатна УРВИНА 566 378/2 њива 4 њива Закуп 0,0799

127 Полатна УРВИНА 566 378/3 њива 4 пашњак Закуп 0,1239

0,4101

128 Породин МАЈДАН 3319 9466 њива 5 њива Закуп 0,6458

0,6458

129 Породин ЗЛИ 

ПОТОК

3319 9967 њива 4 њива Закуп 0,3532

129 Породин ПРЊАВОР 3319 9542 њива 5 њива Закуп 0,3372

0,6904

130 Породин КУСЈАК 13209 11656 њива 2 њива Закуп 0,1901

0,1901

131 Породин ШИШМАН

ОВА БАРА

13209 12134 њива 3 њива Закуп 0,1210

0,1210

132 Породин ЛЕЦЕВО 13209 12741 њива 3 њива Закуп 0,2839

0,2839

133 Породин РЕСАВЦИ

НА

13209 12963/1 њива 2 њива Закуп 0,1680

0,1680

134 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

5938 8760 њива 5 њива Закуп 0,5269

0,5269

135 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

5934 8740 воћњак 5 воћњак Закуп 0,1497

135 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

5934 8740 њива 6 њива Закуп 1,2143

1,3640

136 Породин СЛЕПЦАН

Е

1635 13463 њива 1 њива Закуп 0,4725

0,4725

137 Породин ПРЕСЕДН

А

13209 672/4 њива 6 њива Закуп 0,3000

0,3000

138 Породин ШАЈКОВА

Ц

3319 634 њива 5 њива Закуп 1,2530

1,2530

139 Породин ГОЛО 

БРДО

3319 6797 њива 6 њива Закуп 0,1332
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0,1332

140 Породин ВОЈИН 

ПОТОК

3319 7933/2 њива 6 њива Закуп 0,6000

0,6000

141 Породин МОРАВА 4046 11964/38 њива 1 њива Закуп 0,3773

0,3773

142 Породин ГОЛО 

БРДО

3319 6825 њива 6 њива Закуп 0,2702

142 Породин ГОЛО 

БРДО

3319 8971 њива 6 њива Закуп 0,0721

0,3423

143 Породин ПРЕСЕДН

А

3319 1285/1 њива 6 њива Закуп 1,1131

1,1131

144 Породин ПРЕКО 

БУЛИЊАК

13209 13329/1 њива 1 њива Закуп 0,1204

144 Породин ПРЕКО 

БУЛИЊАК

13209 13329/2 њива 1 њива Закуп 0,1350

0,2554

145 Породин ЛИПАР 13209 945/1 воћњак 4 воћњак Закуп 16,7043

16,7043

146 Породин КУСЈАК 13209 13542/1 њива 2 њива Закуп 0,4024

0,4024

147 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

13209 8871/3 њива 5 њива Закуп 0,2729

0,2729

148 Породин ЗЛИ 

ПОТОК

3319 9429 њива 5 њива Закуп 0,5204

0,5204

149 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8962 њива 5 њива Закуп 0,1239

149 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

5956 8960 њива 5 њива Закуп 0,1929

0,3168

150 Породин ШАЈКОВА

Ц

3319 607 виноград 3 виноград Закуп 0,0846

150 Породин ШАЈКОВА

Ц

3319 609 виноград 3 виноград Закуп 0,1344

0,2190

151 Породин ПРЕСЕДН

А

13209 672/9 њива 6 њива Закуп 0,2315

0,2315

152 Породин ЗЛИ 

ПОТОК

13209 9741 њива 4 ливада Закуп 0,0802
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152 Породин МАЈДАН 13209 9740 њива 4 њива Закуп 0,0401

0,1203

153 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8896 њива 5 њива Закуп 0,7176

153 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8897/1 њива 5 ливада Закуп 0,3705

153 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8897/2 њива 5 ливада Закуп 0,3992

153 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8899 њива 5 ливада Закуп 0,8078

2,2951

154 Породин МОРАВА 13209 4385/2 њива 5 ливада Закуп 0,1767

0,1767

155 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

4053 8799/1 њива 5 ливада Закуп 0,5277

0,5277

156 Породин МАЈДАН 3319 9432 њива 5 ливада Закуп 0,4373

0,4373

157 Породин ЗЛИ 

ПОТОК

3319 9426 њива 5 ливада Закуп 0,1751

157 Породин МАЈДАН 3319 9425 њива 5 ливада Закуп 0,3613

0,5364

158 Породин МАЈДАН 3319 9416 њива 5 њива Закуп 0,6404

158 Породин МАЈДАН 3319 9417 њива 5 ливада Закуп 0,2237

158 Породин МАЈДАН 3319 9420 њива 5 ливада Закуп 0,4483

158 Породин МАЈДАН 3319 9422 њива 5 ливада Закуп 0,1241

1,4365

159 Породин ЗЛИ 

ПОТОК

13209 8966 њива 5 ливада Закуп 0,1601

159 Породин МАЈДАН 3319 8965/1 њива 5 ливада Закуп 0,1221

159 Породин МАЈДАН 3319 8965/2 њива 5 ливада Закуп 0,0280

159 Породин МАЈДАН 13209 8969 њива 5 ливада Закуп 0,6505

0,9607

160 Породин БРДО 3316 2908/3 њива 2 ливада Закуп 0,0551

0,0551

161 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

5957 8968 њива 5 ливада Закуп 0,3100

0,3100
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162 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8886/2 њива 5 њива Закуп 0,3154

162 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8886/3 њива 5 њива Закуп 0,1600

162 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8887 њива 5 њива Закуп 0,8930

1,3684

163 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

13220 8876/2 њива 5 њива Закуп 0,2230

0,2230

164 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

13209 8813/4 њива 5 ливада Закуп 0,3039

0,3039

165 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

13221 8814 њива 5 њива Закуп 0,1604

0,1604

166 Породин ЗЛИ 

ПОТОК

6028 8892 њива 5 ливада Закуп 0,2002

166 Породин ЗЛИ 

ПОТОК

6028 8892 шума 5 ливада Закуп 0,1374

0,3376

167 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8893 њива 5 њива Закуп 0,8722

167 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8894 њива 5 њива Закуп 0,6113

1,4835

168 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

3319 8889 њива 5 ливада Закуп 0,7837

168 Породин ЗЛИ 

ПОТОК

3319 8890 њива 5 ливада Закуп 0,8739

1,6576

169 Породин ШАЈКОВА

Ц

3319 1646 њива 5 ливада ЗАРАСЛА 

РАСТИЊ

Закуп 2,1191

2,1191

170 Породин ШАЈКОВА

Ц

3319 1647 њива 5 ливада зарсала 

шибљем

Закуп 2,8948

2,8948

171 Породин ШАЈКОВА

Ц

3319 1650 њива 5 ливада зарасла 

шибљем

Закуп 2,9113

2,9113

172 Породин ВЕЛИКА 

ДОЉА

13209 8881/2 њива 5 њива Закуп 0,2152

0,2152

173 Свињарево ЈАЗБИНА 236 224 њива 4 њива Закуп 0,7970

0,7970

174 Свињарево БАРА 258 882/1 њива 5 њива Закуп 0,2765
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0,2765

175 Свињарево ЦИГАНИ

ШТЕ

305 356 њива 5 ливада Закуп 0,2912

0,2912

176 Свињарево ЦИГАНИ

ШТЕ

305 357 њива 5 ливада Закуп 0,3175

0,3175

177 Свињарево ЦИГАНИ

ШТЕ

205 743 њива 4 њива Закуп 0,2160

0,2160

178 Сибница ДЕОНИЦЕ 312 1189 виноград 3 виноград Закуп 0,2823

178 Сибница ДЕОНИЦЕ 312 1194/1 виноград 3 виноград Закуп 0,1134

178 Сибница ДЕОНИЦЕ 312 1198 виноград 3 виноград Закуп 0,1557

178 Сибница ДЕОНИЦЕ 312 1214 виноград 3 виноград Закуп 2,6914

178 Сибница ДЕОНИЦЕ 312 1222 виноград 3 виноград Закуп 0,4993

178 Сибница ДЕОНИЦЕ 312 31 виноград 3 виноград Закуп 0,9712

178 Сибница ДЕОНИЦЕ 312 39 виноград 3 виноград Закуп 0,3126

178 Сибница ПЛАНДИ

ШТЕ

958 1236 њива 4 њива Закуп 0,5850

5,6109

179 Сибница ДРАЖЕВА

Ц

973 2782/3 њива 5 њива Закуп 0,6980

0,6980

180 Симићево ЛИЦИНА 2541 7679/2 њива 2 њива Закуп 0,1796

0,1796

181 Симићево ЛИЦИНА 2541 7843 њива 1 њива Закуп 0,2933

181 Симићево ЛИЦИНА 2541 8491 њива 2 њива Закуп 0,2154

0,5087

182 Симићево СВИЊАРИ

ЦА

2541 8442/2 њива 3 њива Закуп 1,8898

1,8898

183 Симићево МРТВИЦА 2541 8697 њива 2 њива Закуп 0,1026

0,1026

184 Симићево НЕЖЕЛОВ

ИЦА

2541 8749 њива 2 њива Закуп 0,1576

0,1576

185 Симићево ВИР 2541 8360 њива 3 њива Закуп 0,0890
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174
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176

177
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0,0890

186 Симићево МРТВИЦА 2541 8946 њива 2 њива Закуп 0,5081

0,5081

187 Симићево БУЦЈЕ 2541 8954 њива 2 њива Закуп 0,1870

0,1870

188 Симићево МРТВИЦА 2541 8646 њива 2 њива Закуп 0,6872

0,6872

189 Симићево МРТВИЦА 2129 9015 њива 1 њива Закуп 0,2164

0,2164

190 Симићево МРТВИЦА 2541 8676 њива 2 њива Закуп 0,4589

0,4589

191 Симићево БУЦЈЕ 2541 8995 њива 2 њива Закуп 0,2227

0,2227

192 Симићево ПРЕДОР 2541 7777 њива 1 њива Закуп 1,0613

1,0613

193 Симићево ВЕЛЕШИН

А

2541 7637/2 њива 3 њива Закуп 0,1249

0,1249

194 Симићево БУЦЈЕ 1077 9574 остало 

природно 

њива Закуп 0,5368

194 Симићево БУЦЈЕ 1077 9584 остало 

природно 

њива Закуп 0,8063

1,3431

195 Симићево ВИР 2541 8322/2 њива 2 њива Закуп 0,1162

0,1162

196 Симићево КУСИБАР

А

1077 9393 остало 

природно 

њива Закуп 0,2350

196 Симићево КУСИБАР

А

1077 9399 остало 

природно 

њива Закуп 0,3237

196 Симићево ЛИЦИНА 1077 9401 остало 

природно 

њива Закуп 0,3969

0,9556

197 Симићево ЉУТА 2541 8579 њива 2 њива Закуп 0,0195

0,0195

198 Симићево ЛОКВА 2549 4381 њива 4 њива Закуп 0,4011

0,4011
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199 Симићево ЈАСЕНОВ

А БАРА

1077 9493 остало 

природно 

њива Закуп 0,1509

0,1509

200 Симићево ЈАСЕНОВ

А БАРА

1077 9495 остало 

природно 

њива Закуп 0,5103

0,5103

201 Симићево ЛИЦИНА 2541 7814 њива 1 њива Закуп 0,4991

0,4991

202 Симићево СУВИ 

ПОТОК

2541 64 њива 2 њива Закуп 0,8315

0,8315

203 Симићево ЛИЦИНА 2541 8052 њива 1 њива Закуп 0,1654

0,1654

204 Симићево БУЦЈЕ 1077 9554 остало 

природно 

пашњак Закуп 0,4818

204 Симићево БУЦЈЕ 1077 9556 остало 

природно 

ливада Закуп 0,6445

1,1263

205 Симићево ПРЕДОР 1077 9418 остало 

природно 

ливада Закуп 0,4570

0,4570

206 Симићево ПРЕДОР 1077 9420 остало 

природно 

ливада Закуп 0,3434

0,3434

207 Симићево ПРЕДОР 1077 9422 остало 

природно 

ливада Закуп 0,5720

0,5720

208 Симићево БРДЊО-

РАСАВСК

1426 10401 њива 1 воћњак Закуп 0,0200

0,0200

209 Симићево ЈАСЕНОВ

А БАРА

2541 8195/2 њива 3 ливада Закуп 0,2598

0,2598

210 Симићево ЛИЦИНА 2541 8053 њива 1 њива њива 

зарасла у 

Закуп 0,1591

0,1591

211 Тићевац ЗАПАДИН

А

685 1675 њива 5 њива Закуп 0,7248

0,7248

212 Тићевац ВЕЛИКА 

БАРА

685 207/10 њива 5 њива Закуп 0,3500

212 Тићевац ВЕЛИКА 

БАРА

685 207/11 њива 5 њива Закуп 0,2400

0,5900
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213 Тићевац СУВА 

СТРАНА

685 543 ливада 2 ливада Закуп 0,4094

0,4094

214 Тићевац ЗАПАДНА 

СТРАНА

685 786/2 воћњак 3 воћњак Закуп 0,2600

0,2600

215 Тићевац СЕЛО 685 1173 виноград 4 виноград Закуп 0,5099

0,5099

216 Тићевац СУВА 

СТРАНА

685 192/4 њива 5 њива Закуп 0,0700

216 Тићевац СУВА 

СТРАНА

685 192/8 њива 5 њива Закуп 0,1178

0,1878

217 Тићевац ВРЕЛА 500 549/1 њива 2 њива Закуп 0,2584

0,2584

218 Тићевац ПРЛОЖАЦ 685 426/2 њива 5 њива Закуп 0,6960

0,6960

219 Тићевац СЕЛО 638 752/2 ливада 3 њива Закуп 0,2000

0,2000

220 Тићевац ЗАПАДИН

А

685 1633/2 њива 5 њива Закуп 0,3850

0,3850

221 Тићевац ЗАПАДИН

А

685 1563 њива 6 њива Закуп 1,0545

221 Тићевац ЗАПАДИН

А

685 1564 њива 6 њива Закуп 0,1764

1,2309

222 Тићевац НАГАРИ 685 1361 њива 5 њива Закуп 0,1405

0,1405

223 Тићевац СУВА 

СТРАНА

685 527/10 њива 3 њива Закуп 0,2048

0,2048

224 Тићевац СУВА 

СТРАНА

685 527/11 њива 3 ливада Закуп 0,9339

0,9339

225 Тићевац СУВА 

СТРАНА

685 527/12 њива 3 ливада Закуп 0,1849

0,1849

226 Тићевац ПРЛОЖАЦ 685 488/2 њива 3 ливада Закуп 0,3286

0,3286
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227 Тићевац ПИСКОЊ 340 136 воћњак 4 ливада Закуп 0,5399

227 Тићевац ПИСКОЊ 340 136 ливада 4 ливада Закуп 0,1620

227 Тићевац ПИСКОЊ 340 136 њива 6 ливада Закуп 0,9007

227 Тићевац ПИСКОЊ 340 136 шума 4 ливада Закуп 0,0269

1,6295

228 Тићевац ВРЕЛА 685 585/2 њива 3 ливада Закуп 0,1355

228 Тићевац ВРЕЛА 685 585/5 њива 3 ливада Закуп 0,3300

228 Тићевац ВРЕЛА 685 586 њива 3 њива Закуп 1,5060

1,9715

229 Четереже ЦРКВЕНИ 

ЗАБРАН

79 754/1 њива 4 њива Закуп 0,1175

229 Четереже ЦРКВЕНИ 

ЗАБРАН

79 754/4 њива 4 њива Закуп 0,1900

229 Четереже ЦРКВЕНИ 

ЗАБРАН

79 754/4 њива 5 њива Закуп 0,0280

0,3355

230 Четереже ПРЕСЕДН

А

79 2939 њива 5 њива Закуп 0,2091

0,2091

231 Четереже БУК 328 3308 виноград 3 виноград Закуп 0,1850

231 Четереже БУК 328 3309 виноград 3 виноград Закуп 0,2055

0,3905

232 Четереже ГАЈЕВИ 328 2283/3 њива 4 њива Закуп 0,4920

0,4920

233 Четереже ПРЕСЕДН

А

79 3454 њива 5 ливада ЗАРАСЛО 

РАСТИЊ

Закуп 0,7572

0,7572

234 Четереже ГАЈЕВИ 574 2297/1 њива 5 виноград Закуп 0,0876

234 Четереже ГАЈЕВИ 574 2298 њива 5 воћњак Закуп 0,2905

0,3781

235 Витежево ТРМЦАР 1648 3884 њива 5 њива Закуп 1,0429

1,0429

236 Витежево ТРМЦАР 1648 3915 њива 4 њива Закуп 1,1117

236 Витежево ТРМЦАР 1648 3918 њива 4 њива Закуп 0,1912

1,3029
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237 Витежево РЕПУШИН 1648 3517 њива 5 њива Закуп 0,6585

0,6585

238 Витежево ТРМЦАР 1648 2735/2 њива 6 њива Закуп 0,5514

0,5514

239 Витежево РЕПУШИН 1648 2212 виноград 3 виноград Закуп 0,3239

0,3239

240 Витежево КРУШАР 1648 944/3 њива 5 њива Закуп 0,4060

0,4060

241 Витежево КРУШАР 1648 1499/1 воћњак 3 воћњак Закуп 0,2487

0,2487

242 Витежево РЕПУШИН 1648 2861 њива 5 њива Закуп 0,3134

0,3134

243 Витежево ТРМЦАР 1642 3961 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0150

243 Витежево ТРМЦАР 1642 3961 њива 6 њива Закуп 0,2949

0,3099

244 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1644 16 њива 5 њива Закуп 0,5000

0,5000

245 Витежево БУЛИЊАК 1647 5098/1 њива 4 њива Закуп 1,7661

1,7661

246 Витежево ТРМЦАР 1654 3957 њива 6 њива Закуп 0,5505

0,5505

247 Витежево ОБРШИТУ

Р

1657 613/1 њива 5 њива Закуп 0,3162

0,3162

248 Витежево ТРМЦАР 1660 3911 њива 4 њива Закуп 0,2274

0,2274

249 Витежево ТРМЦАР 1662 3878 њива 5 њива Закуп 0,1979

0,1979

250 Витежево ОБРШИТУ

Р

1664 548/1 њива 5 њива Закуп 0,6000

0,6000

251 Витежево ОБРШИТУ

Р

1648 515 њива 5 њива Закуп 0,5069
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251 Витежево ОБРШИТУ

Р

1648 546/2 њива 4 њива Закуп 0,3200

0,8269

252 Витежево ВРАЊАК 1213 139/5 њива 5 њива Закуп 0,2046

0,2046

253 Витежево ТРМЦАР 1648 2242 њива 5 њива Закуп 0,5488

0,5488

254 Витежево ТРМЦАР 1648 3557/5 њива 5 њива Закуп 0,3769

0,3769

255 Витежево ТРМЦАР 1682 3624 њива 4 њива Закуп 0,0913

0,0913

256 Витежево КЛИН 

ПОТОК

1676 2384/2 њива 5 њива Закуп 0,0406

0,0406

257 Витежево БЕЉЕВО 1688 4432/2 остало 

вештачки 

њива Закуп 0,0102

257 Витежево БЕЉЕВО 1688 4432/2 пашњак 2 њива Закуп 0,0106

0,0208

258 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1651 438/8 њива 4 њива Закуп 0,0230

0,0230

259 Витежево БЕЉЕВО 1646 4059 њива 3 њива Закуп 0,0415

259 Витежево БЕЉЕВО 1687 4058 њива 3 њива Закуп 0,7502

259 Витежево БЕЉЕВО 1687 4058 остало 

природно 

њива Закуп 0,0476

0,8393

260 Витежево БУЛИЊАК 1689 4998 њива 5 њива Закуп 0,0339

0,0339

261 Витежево БУЛИЊАК 1690 5098/2 њива 4 њива Закуп 0,0743

0,0743

262 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1648 255 њива 5 њива Закуп 0,6489

0,6489

263 Витежево ВРАЊАК 1853 164 воћњак 3 воћњак Закуп 0,1629

263 Витежево ВРАЊАК 1853 164 њива 6 њива Закуп 0,7949

0,9578
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264 Витежево КРУШАР 1648 1215 њива 6 њива Закуп 0,2772

0,2772

265 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1667 336/1 њива 5 њива Закуп 0,1654

0,1654

266 Витежево КЛИН 

ПОТОК

1648 2730 њива 6 њива Закуп 0,1468

0,1468

267 Витежево БЕЉЕВО 1648 4368/1 њива 3 њива Закуп 0,3000

267 Витежево БЕЉЕВО 1648 4368/4 њива 3 њива Закуп 0,0539

0,3539

268 Витежево КРУШАР 1648 1871/2 њива 4 њива Закуп 0,3400

0,3400

269 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 765/2 њива 6 њива Закуп 0,1973

0,1973

270 Витежево БЕЉЕВО 1648 4435 њива 2 њива Закуп 0,1886

0,1886

271 Витежево БЕЉЕВО 1648 4424/3 њива 2 њива Закуп 0,6770

0,6770

272 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1648 440 воћњак 3 воћњак Закуп 0,6132

272 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1648 440 остало 

вештачки 

воћњак Закуп 0,0330

0,6462

273 Витежево БЕЉЕВО 1648 4441/1 њива 2 њива Закуп 0,4048

273 Витежево БЕЉЕВО 1648 4441/3 њива 2 њива Закуп 0,2982

0,7030

274 Витежево БЕЉЕВО 1802 4394 њива 3 њива Закуп 0,0947

0,0947

275 Витежево ЛАЗИНА 1648 3406 њива 5 ливада Закуп 0,3093

0,3093

276 Витежево КЛИН 

ПОТОК

1674 2163/3 њива 5 воћњак Закуп 0,0125

0,0125

277 Витежево КЛИН 

ПОТОК

806 2611 њива 5 ливада Закуп 0,5400
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277 Витежево КЛИН 

ПОТОК

806 2612 њива 5 ливада Закуп 0,0388

0,5788

278 Витежево БЕЉЕВО 1641 4140/1 њива 3 њива Закуп 0,0464

278 Витежево БЕЉЕВО 1641 4140/1 њива 4 њива Закуп 0,0999

0,1463

279 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 699 њива 5 њива Закуп 0,7109

0,7109

280 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 714 њива 5 њива Закуп 0,4193

0,4193

281 Витежево НЕДЕО 

ПОТОК

1648 101/1 њива 6 ливада Закуп 1,5052

1,5052

282 Витежево БЕЉЕВО 1650 1638 њива 6 ливада Закуп 0,0268

0,0268

283 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 743 њива 5 ливада Закуп 0,5598

283 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 744 њива 5 ливада Закуп 0,4043

283 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 745 њива 5 ливада Закуп 1,0378

2,0019

284 Витежево КРУШАР 1648 668 њива 5 ливада Закуп 1,2575

1,2575

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 678 њива 5 ливада Закуп 0,5291

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 679 њива 5 ливада Закуп 0,1517

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 680 њива 5 ливада Закуп 0,6281

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 681 њива 5 ливада Закуп 0,5739

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 682/1 њива 5 ливада Закуп 0,6118

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 682/2 њива 5 ливада Закуп 0,4859

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 683 њива 5 ливада Закуп 1,3237

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 684 њива 5 ливада Закуп 0,4553

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 685 њива 5 ливада Закуп 0,5112

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 686 њива 5 њива Закуп 1,0404

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 687 њива 5 њива Закуп 0,1717
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285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 688 њива 5 њива Закуп 0,3794

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 689 њива 5 њива Закуп 0,4273

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 690 њива 5 њива Закуп 0,3315

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 691 њива 5 њива Закуп 0,3694

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 692 њива 5 њива Закуп 0,1897

285 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 696 њива 5 њива Закуп 0,5491

8,7292

286 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1648 11/2 њива 5 ливада Закуп 0,2711

286 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1648 11/3 њива 5 ливада Закуп 0,3157

0,5868

287 Витежево ОБРШИТУ

Р

1648 2011 пашњак 4 ливада Закуп 0,3291

0,3291

288 Витежево ТРМЦАР 1648 3945/3 њива 5 њива Закуп 0,4500

288 Витежево ТРМЦАР 1686 3945/1 њива 5 ливада Закуп 0,2768

0,7268

289 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 748 њива 5 њива Закуп 0,5403

289 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 749 њива 5 њива Закуп 0,9044

289 Витежево ЗЛИ 

ПОТОК

1648 781 њива 6 ливада Закуп 0,6750

2,1197

290 Витежево ТРМЦАР 1685 3885 њива 4 њива Закуп 0,0086

290 Витежево ТРМЦАР 1685 3885 њива 5 њива Закуп 0,1056

0,1142

291 Витежево ТРМЦАР 1683 3881 њива 6 њива Закуп 0,0776

0,0776

292 Витежево ТРМЦАР 1675 2249 њива 5 њива Закуп 0,6328

0,6328

293 Витежево ТРМЦАР 1648 2250 њива 5 ливада Закуп 0,2381

0,2381

294 Витежево КЛИН 

ПОТОК

1648 2662 виноград 2 виноград Закуп 0,1500

294 Витежево КЛИН 

ПОТОК

1648 2662 њива 6 њива Закуп 0,1256

288

289

290

291

292

293

285

286

287



0,2756

295 Витежево КЛИН 

ПОТОК

1677 2661/1 воћњак 3 њива Закуп 0,0550

295 Витежево КЛИН 

ПОТОК

1677 2661/1 њива 6 њива Закуп 0,0085

0,0635

296 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1670 505 воћњак 3 ливада Закуп 0,0690

296 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1670 505 њива 5 ливада Закуп 0,2674

0,3364

297 Витежево БУЛИЊАК 1648 5021 њива 4 њива Закуп 0,9717

0,9717

298 Витежево БУЛИЊАК 1648 4927 њива 5 њива Закуп 0,1060

0,1060

299 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1648 486/2 њива 5 ливада површина 

зарасла 

Закуп 0,6267

299 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1648 486/7 њива 5 ливада Закуп 0,4886

1,1153

300 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1648 6 њива 5 ливада површина 

зарасла 

Закуп 0,8862

0,8862

301 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1648 501/2 њива 5 њива Закуп 0,4380

301 Витежево КОЊУШИ

ЦА

1648 501/4 њива 5 њива ЗАРАСЛА 

ШИБЉЕ

Закуп 0,2601

0,6981

302 Жабари ТАБЛА 18 2060 4797 њива 3 њива Закуп 0,1234

302 Жабари ТАБЛА 18 2060 4798 њива 3 њива Закуп 0,1233

0,2467

303 Жабари ТАБЛА 20 2060 4839 њива 2 њива Закуп 0,1548

0,1548

304 Жабари ТАБЛА 28 2060 5033 њива 2 њива Закуп 0,3069

0,3069

305 Жабари ТАБЛА 21 2060 4884 њива 3 њива Закуп 0,3062

0,3062

306 Жабари КНЕЗА 

МИЛОША

115 5940 њива 3 њива Закуп 0,0424

0,0424

300

301

302

303

304

305

306

294

295

296

297

298

299



307 Жабари ТАБЛА 38 1962 5291 њива 2 њива Закуп 0,1223

0,1223

308 Жабари ГЛАВАШЕ

ВА 

1757 1327/3 њива 4 пашњак Закуп 0,3069

308 Жабари КОД 

ГРОБЉА

1785 1326/1 виноград 3 виноград Закуп 2,4676

308 Жабари КОД 

ГРОБЉА

1785 3219 виноград 3 виноград Закуп 0,6789

308 Жабари КОД 

ГРОБЉА

1785 3220 воћњак 3 воћњак Закуп 6,8420

308 Жабари КОД 

ГРОБЉА

1785 3226 виноград 3 виноград Закуп 1,2095

308 Жабари КОД 

ГРОБЉА

1785 3421 виноград 3 виноград Закуп 1,0800

308 Жабари КОСА 1785 3300 виноград 3 виноград Закуп 12,5217

308 Жабари КОСА 1785 3400 виноград 3 виноград Закуп 12,1809

308 Жабари ЦЕМЕРИК

А

1757 977/1 њива 5 пашњак Закуп 0,8316

308 Жабари ЦЕМЕРИК

А

1757 977/2 њива 5 пашњак Закуп 0,2354

308 Жабари ШАЈКОВА

Ц

1785 3521 виноград 2 виноград Закуп 4,4852

42,8397

309 Жабари ТАБЛА 63 1757 5411 њива 4 њива Закуп 0,0201

0,0201

310 Жабари ТАБЛА 10 1756 4520 њива 2 њива Закуп 0,4790

0,4790

311 Жабарско Блато ЖАБАРСК

О БЛАТО

7 1/16 њива 3 воћњак Закуп 0,2625

0,2625

250,7379Укупно:

307

308

309

310

311



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

Александровац 94.4664 4.0620 0.0000 28.6210 0.0105 2.9458 0.5111 46

Брзоходе 39.4507 13.1321 0.0000 14.8295 0.0447 5.5834 0.4237 19

Влашки До 55.6129 0.0000 0.0000 22.5582 0.0256 4.6644 0.5502 30

Кочетин 0.3908 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0

Миријево 4.2066 0.0000 0.0000 1.8874 0.3906 0.6573 0.3146 4

Ореовица 86.4623 26.0638 0.0000 8.1523 0.0620 1.2777 0.4291 16

Полатна 7.9598 0.0000 0.0000 3.1661 0.0537 0.6018 0.1583 12

Породин 95.8407 14.0620 0.0000 48.0348 0.0551 16.7043 0.7064 45

Свињарево 2.7533 0.0000 0.0000 1.8982 0.2160 0.7970 0.3796 5

Сибница 32.2915 23.0036 0.0000 6.3089 0.6980 5.6109 0.7010 2

Симићево 50.5459 27.0922 0.0000 14.3241 0.0195 1.8898 0.3979 31

Тићевац 37.1112 12.8791 0.0000 10.8459 0.1405 1.9715 0.4172 18

Четереже 3.4537 0.0000 0.0000 2.5624 0.2091 0.7572 0.2562 6

Витежево 90.2058 27.1695 0.0000 42.7685 0.0125 8.7292 0.3924 67

Жабари 61.9168 11.2250 0.0000 44.5181 0.0201 42.8397 2.2259 9

Жабарско Блато 0.2625 0.0000 0.0000 0.2625 0.2625 0.2625 0.2625 1

Укупно: 662.9309 158.6893 0.0000 250.7379 311

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Закуп по основу гајења животиња:

Закуп по основу власништва инфраструктуре:

Бесплатно коришћење

Разлика у заокруживању



Величине јавних 

надметања

Ред.број Величина (ха) Број јавних надметања

1 до 5 306

2 од 5 до 20 4

3 од 20 до 100 1

4 преко 100 0

Укупно 311



КО Потес

Бр. 

листа 

непокрет

ности

Број кат. 

парцеле

Површин

а
Култура

Клас

а

Култура- 

фактичко
Разлог изузимања Напомена

Александровац ПАРЛОГА 1980 1504 0.5020 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ПАРЛОГА 1980 1507 0.6410 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 871 1513 0.4685 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 871 1513 0.3000 шума 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 1980 1514 0.2218 ливада 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 1980 1514 0.0832 ливада 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 1980 1514 1.7033 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 1980 1514 4.5427 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

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

коришћење без накнаде



Александровац ВЕЛИКО БРДО 1980 1514 0.4800 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 1980 1514 1.2800 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 1980 1514 0.6354 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 1980 1514 1.6946 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 1980 1514 1.0881 шума 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 1980 1514 2.9019 шума 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 2440 1516 9.8675 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 2440 1516 3.1900 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 2440 1516 0.1550 ливада 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ПАРЛОГА 2119 1671/1 0.0498 пашњак 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Александровац ПАРЛОГА 2072 1672 0.0629 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ПАРЛОГА 2072 1672 0.1671 виноград 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ПАРЛОГА 2119 1673 0.1633 ливада 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ПАРЛОГА 2119 1673 0.1633 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац БЕРОТИШТЕ 748 2/3 1.0500 њива 4 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац БРНОШЕВИЦА 1980 2564/1 0.0967 њива 3 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац БРНОШЕВИЦА 1980 2564/2 0.0897 њива 3 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац БИСАК 2440 2816/15 0.0851 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац БИСАК 1980 2816/18 0.0343 њива 1 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Александровац БИСАК 1980 2816/19 0.0271 њива 1 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП



Александровац СТАРО СЕЛО 1980 2818/2 0.0272 њива 5 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Александровац БРНОШЕВИЦА 1980 3/2 0.9686 њива 4 шума Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Александровац БЕРОТИШТЕ 1980 3001 0.3000 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац БЕРОТИШТЕ 1980 3001 0.2500
трстик-

мочвара
1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац
ГАВРИЛОВСКА 

АДА
1980 3061 0.6670 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац
ГАВРИЛОВСКА 

АДА
1980 3062 0.2400 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац
ГАВРИЛОВСКА 

АДА
1980 3062 0.1850 шума 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац
ГАВРИЛОВСКА 

АДА
1980 3062 1.1896

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац БРНОШЕВИЦА 2119 308 0.1432

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац БРНОШЕВИЦА 2119 310/1 0.3165 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Александровац БРНОШЕВИЦА 2119 310/2 0.2586 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац БРНОШЕВИЦА 1980 316/1 0.1000 њива 3 шума Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Александровац БРНОШЕВИЦА 1980 316/1 1.0388

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

шума Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Александровац ЦРВЕЊАК 1980 3383/2 0.1853 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац БРНОШЕВИЦА 1980 339/1 0.0596

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац БРНОШЕВИЦА 1980 339/1 0.2000 њива 3 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац БРНОШЕВИЦА 1980 339/2 0.0615

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

река Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Александровац БРНОШЕВИЦА 1980 339/2 0.2400 њива 3 река Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Александровац БРНОШЕВИЦА 2119 347/1 0.1108 њива 3 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац БЕРОТИШТЕ 642 4/2 0.2483 њива 3 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА



Александровац БЕРОТИШТЕ 642 4/2 0.1626 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац БЕРОТИШТЕ 642 4/2 0.9283 њива 4 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац БЕРОТИШТЕ 642 4/2 0.6077 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац КРУШАР 870 4129/2 0.2050 виноград 2 гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Александровац ПАРЛОГА 439 4783/1 0.0090 шума 4 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац ПАРЛОГА 439 4783/1 0.0120 виноград 2 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац ПАРЛОГА 1980 4811 0.3655 виноград 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ПАРЛОГА 1980 4811 0.1650 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ВЕЛИКО БРДО 2440 4903 3.1620 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ГОЉАК 2119 5180/1 0.1504 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Александровац ГОЉАК 2119 5180/2 0.0430 виноград 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ГОЉАК 2119 5180/3 0.0296 виноград 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ГОЉАК 2119 5180/4 0.0323 виноград 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ГОЉАК 2119 5180/5 0.0456 виноград 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац КАТАНИШТЕ 486 5639 0.0092 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ТАБЛА 1 1830 6306 0.0059

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац ТАБЛА 1 1830 6306 0.1071 њива 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац ТАБЛА 1 1830 6306 0.0070

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац ТАБЛА 2 1980 6310 1.4645
трстик-

мочвара
1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ТАБЛА 8 1840 6384/11 0.7277 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
460-14/1994



Александровац ТАБЛА 8 1840 6384/2 1.2767 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-154/1991

Александровац ТАБЛА 8 1840 6384/5 1.0040 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-54/1994

Александровац ТАБЛА 8 1840 6384/6 0.9071 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-264/1994

Александровац ТАБЛА 8 1840 6384/9 0.9739 њива 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-241/1994

Александровац ТАБЛА 9 2440 6385 1.1652 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ТАБЛА 17 2440 6560 0.6273 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ТАБЛА 27 2440 6649 0.1908 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ТАБЛА 28 870 6650/2 0.9950 бара јаруга

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 67/1 0.0160 њива 4 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 67/1 0.0026

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА



Александровац РАДАНОВИЦА 439 67/2 0.0026

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 67/2 0.0160 њива 4 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 67/3 0.0026

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 67/3 0.0160 њива 4 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 67/4 0.0160 њива 4 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 67/4 0.0026

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац ТАБЛА 51 1840 6885/1 1.1486 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-94/1991

Александровац ТАБЛА 51 1840 6885/12 1.2375 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-238/1991

Александровац ТАБЛА 55 2444 6915/7 0.0238 њива 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац ТАБЛА 67 1980 7033 0.0287 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште



Александровац ТАБЛА 74 1819 7160 1.0562 бара ливада Остало водно земљиште

Александровац ТАБЛА 77 1819 7194 1.1755 бара њива Остало водно земљиште

Александровац СУВИ ПОТОК 2440 730 1.6020 пашњак 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац РУЊЕВИЦА 1819 7390 0.9579 бара ливада Остало водно земљиште

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

127 7714 0.0657 виноград 2

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

127 7716/1 0.0677 виноград 2

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

127 7716/2 0.0112 пашњак 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац ВИДОВДАНСКА 103 7885 0.0466 њива 1 њива Остало водно земљиште

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1416 8034 0.0120

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1416 8034 0.0170 пашњак 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ



Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1416 8034 0.0002

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1416 8034 0.0005

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1416 8034 0.0003

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1627 8035 0.0064 воћњак 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1627 8035 0.0010

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1627 8035 0.0014

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1627 8035 0.0034

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1627 8035 0.0097

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1627 8035 0.0021

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1372 8297 0.0023

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ



Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1372 8297 0.0118

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

1372 8297 0.0238 пашњак 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац ЈЕЗЕРСКА 1974 8312 0.0135 виноград 2

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац ЈЕЗЕРСКА 2174 8315 0.0248 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац ЈЕЗЕРСКА 2174 8315 0.0050 шума 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 85/1 0.0014 њива 5 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 85/2 0.0044 њива 5 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 85/3 0.0028 њива 5 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 85/5 0.0004 њива 5 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 85/6 0.0093 њива 5 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА



Александровац РАДАНОВИЦА 439 85/8 0.0014 њива 5 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац РАДАНОВИЦА 439 85/9 0.0024 њива 5 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

59 8503 0.0300 воћњак 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

59 8503 0.0188

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

59 8503 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

59 8503 0.0063

земљиште 

под делом 

зграде

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

871 8538 0.0096

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

871 8538 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

871 8538 0.0095 њива 3

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

871 8538 0.0059

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ



Александровац

КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА 

ОБРЕНОВИЦА

871 8538 0.0013

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац
РОСЕ 

ТРИФУНОВИЦ
2132 8665 0.0352 њива 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Укупно 61.7834

Брзоходе ПОЉЕ 56 1004 0.0221 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ПОЉЕ 56 1012 0.1018 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ПОЉЕ 56 1014 0.0496 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ВАШАРИШТЕ 866 1660 0.0553 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ЛИПАРЦИЦ 682 167/1 0.5840 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе СЕЛО 1417 2385 0.0372 воћњак 3
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Брзоходе СЕЛО 1417 2386 0.0125

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Брзоходе СЕЛО 1417 2386 0.0307 воћњак 3

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Александровац



Брзоходе СЕЛО 205 2388/1 0.0363 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ÐУРЕШЕВО 1417 2729 0.0532 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ÐУРЕШЕВО 1417 2729 0.0532 пашњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ÐУРЕШЕВО 1417 2739 0.0150 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ÐУРЕШЕВО 1417 2739 0.0154 виноград 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ÐУРЕШЕВО 1417 2740 0.0275 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ÐУРЕШЕВО 1417 2740 0.0290 виноград 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе СЕЛО 682 2960/2 0.0096

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Брзоходе СЕЛО 682 2960/2 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Брзоходе СЕЛО 682 2960/2 0.0823 њива 3

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ



Брзоходе СЕЛО 997 3056/1 0.0397 воћњак 3

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Брзоходе СЕЛО 997 3056/1 0.0250

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Брзоходе СЕЛО 608 3274 0.0650 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе СЕЛО 608 3274 0.0732 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ДУНОГАÐА 682 3501/3 0.0190 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ДУНОГАÐА 682 3502/2 0.0190 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ДУНОГАÐА 682 3503/2 0.4620 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе СЕЛО 682 3515/2 0.0543 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе СЕЛО 682 3519 0.7597 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе СЕЛО 682 3520/2 0.1500 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Брзоходе СЕЛО 682 3631 0.6000 ливада 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе КРАЈАЦ 387 3702/1 0.2478 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ГОЛО БРДО 682 3912 0.3156 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ГОЛО БРДО 682 3930 1.4000 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе КРАЈАЦ 1703 3971 0.1002 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе КРАЈАЦ 682 4347/3 0.0450 пашњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе КРАЈАЦ 682 4353/4 0.7369 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе КРАЈАЦ 682 4353/5 0.1765 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе КРАЈАЦ 682 4353/6 0.3108 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе СЕЛИШТЕ 740 4539 0.1144 ливада 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Брзоходе СЕЛИШТЕ 859 4551/1 0.0310 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ПРЕСЕДНА 1417 4808 0.0075 виноград 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ПРЕСЕДНА 1417 4808 0.0073 шума 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ПРЕСЕДНА 1417 4809 0.0093 виноград 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ПРЕСЕДНА 1417 4820 0.2785 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе КОЛОВОЗ 682 4905 0.2122 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ПРЕСЕДНА 205 5128 0.0883 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе МЕОНИК 682 5256 0.1172 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе БАРА 682 5435 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Брзоходе БАРА 682 5435 0.0088

земљиште 

под зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште



Брзоходе БАРА 682 5435 0.0031

земљиште 

под зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Брзоходе БАРА 682 5435 0.0000 виноград 4 Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Брзоходе БАРА 682 5435 0.0020

земљиште 

под зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Брзоходе БАРА 682 5435 0.0066

земљиште 

под зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Брзоходе ДРАЖЕВАЦ 682 5459 0.8231 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе
ВЛАШКЕ 

ЗАГРАДЕ
682 5480/1 0.4426 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе
ВЛАШКЕ 

ЗАГРАДЕ
682 5480/1 0.1999 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе
ВЛАШКЕ 

ЗАГРАДЕ
682 5503 0.5356 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ЛИПОВА ГОРА 682 5554 0.6230 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе БАРА 682 5568/1 0.7960 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Брзоходе ПОЉЕ 56 628 0.0526 ливада 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ПОЉЕ 1345 643 0.0240 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе ТРНОВИТА 682 855 0.1614 њива 3
дечије 

игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Брзоходе ПОЉЕ 56 990 0.0303 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Укупно 11.4891

Витежево КОЊУШИЦА 1645 1 0.5550 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево НЕДЕО ПОТОК 1648 101/1 0.4463 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево НЕДЕО ПОТОК 1666 101/2 0.0585 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 102 0.3568 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 13 0.3652 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КРУШАР 1648 1502 0.0997 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Брзоходе



Витежево ВРАЊАК 1853 161 0.0073

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Витежево ВРАЊАК 1853 161 0.0018 воћњак 3

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Витежево ВРАЊАК 1853 161 0.0427

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Витежево ВРАЊАК 1853 162 0.0068

земљиште 

под делом 

зграде

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Витежево ВРАЊАК 1853 162 0.0486 воћњак 3

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Витежево ВРАЊАК 1853 163 0.0107

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Витежево ВРАЊАК 1853 163 0.0193

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Витежево ВРАЊАК 1853 163 0.1395 њива 6

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Витежево ВРАЊАК 1853 163 0.0070

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Витежево ВРАЊАК 1853 163 0.0009

земљиште 

под делом 

зграде

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ



Витежево БЕЉЕВО 1650 1638 0.1139 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ВРАЊАК 1853 164 0.6691 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ВРАЊАК 1853 164 0.1371 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ВРАЊАК 1853 165 0.0922 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КРУШАР 1648 1871/1 0.0600 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево СЕЛО 791 194 0.1361

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ОБРШИТУР 1663 1969 0.1964 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ОБРШИТУР 1672 2004/1 0.1533 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ОБРШИТУР 1673 2004/2 0.0270 пашњак 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ОБРШИТУР 1648 2011 0.7254 пашњак 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Витежево СЕЛО 1648 2062 0.0418 њива 7 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево РЕПУШИН 1648 2210/3 0.4011 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ТРМЦАР 1648 2250 0.3113 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ТРМЦАР 1648 2257/1 0.4212 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ТРМЦАР 1656 2289/1 0.0530 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ТРМЦАР 1656 2289/2 0.0467 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ТРМЦАР 1656 2309/1 0.0276 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ТРМЦАР 1656 2309/2 0.0276 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КЛИН ПОТОК 1648 2661/2 0.0875 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 27 0.2335 њива 5
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-263/1991



Витежево КЛИН ПОТОК 1648 2704 0.0919 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КЛИН ПОТОК 1648 2730 0.1227 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево РЕПУШИН 1678 3004 0.0742 шума 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево РЕПУШИН 1678 3004 0.0504 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево РЕПУШИН 1678 3004 0.0454 воћњак 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево РЕПУШИН 1648 3059 0.0320 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево РЕПУШИН 1648 3123 0.4977 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево РЕПУШИН 1648 3123 1.2000 шума 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево РЕПУШИН 1648 3130 0.2525 ливада 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево РЕПУШИН 1679 3136 0.5605 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Витежево РЕПУШИН 1648 3142 0.1450 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ЈЕЛЕЊАК 1680 3154 0.0632 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ЈЕЛЕЊАК 1680 3154 0.0047

земљиште уз 

зграду - 

објекат

шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ЈЕЛЕЊАК 1681 3155 0.0397 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ЈЕЛЕЊАК 1681 3155 0.0534 шума 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ЈЕЛЕЊАК 1681 3155 0.1064 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ЛАЗИНА 1648 3314 0.0473 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ЛАЗИНА 1648 3314 0.1000 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ЛАЗИНА 1648 3315 0.1523 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ЛАЗИНА 1648 3338/3 0.3360 њива 5

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ



Витежево КОЊУШИЦА 1667 336/1 0.1386 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ЛАЗИНА 1648 3406 0.4441 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево БЕЉЕВО 1648 3852/5 0.1202 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ТРМЦАР 1648 3914 0.2902 њива 6
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
461-02/1991

Витежево ТРМЦАР 1648 3936 0.3674 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ТРМЦАР 1686 3945/1 0.0232 њива 5

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Витежево КОЊУШИЦА 1648 395 0.3078 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ТРМЦАР 1648 3959 0.4087 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево БЕЉЕВО 1641 4140/1 0.0025 њива 4

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Витежево БЕЉЕВО 1641 4140/1 0.0012 њива 3

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ



Витежево КОЊУШИЦА 1648 436/6 0.0124 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 438/9 2.1759 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево БЕЉЕВО 1802 4394 0.0411 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 441 0.9694 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 442 0.0882 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево БЕЉЕВО 1648 4425/3 0.0360 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 443 0.1705 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево БЕЉЕВО 1648 4433/4 0.1775 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

Витежево КОЊУШИЦА 1648 444 0.1883 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 445 0.0786 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште



Витежево КОЊУШИЦА 1648 446 0.2244 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 447 0.2645 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 448 0.1082 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ДРЕЊАР 1648 4485 0.0055 њива 5

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Витежево КОЊУШИЦА 1648 483 0.0323 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 489/2 0.5000 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 494 0.4983 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1670 505 0.0402 воћњак 3

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Витежево КОЊУШИЦА 1670 505 0.1557 њива 5

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Витежево БЕЛЕ ВОДЕ 1691 5124 0.0579 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Витежево БЕЛЕ ВОДЕ 1659 5184/2 0.0007 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КОЊУШИЦА 1648 589/2 0.9915 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ОБРШИТУР 1648 618/2 0.0962 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ОБРШИТУР 1655 619/5 0.0438 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево ОБРШИТУР 1648 620 0.0898 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КРУШАР 1648 668 0.5979 њива 5
земљиште под 

делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Витежево ЗЛИ ПОТОК 1648 743 0.0186 њива 5

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Витежево ЗЛИ ПОТОК 1648 781 0.1456 њива 6

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Витежево ЗЛИ ПОТОК 1648 783 0.1380 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Витежево КРУШАР 361 911 0.0384 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Витежево КРУШАР 361 912 0.0753 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Укупно 20.2678

Влашки До СТРМОВО 2416 1228/2 0.0540 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До СТРМОВО 2416 1228/2 0.2715 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ЈЕЦМИШТЕ 890 1788 0.3252 воћњак 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
460-12/1994

Влашки До ЈЕЦМИШТЕ 890 1789 0.5730 воћњак 2
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
460-12/1994

Влашки До ЈЕЦМИШТЕ 890 1789 0.5300 шума 3
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
460-12/1994

Влашки До ЈЕЦМИШТЕ 890 1790 0.3176 виноград 1 виноград
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
460-12/1994

Влашки До ГЛАВАТА 2416 2649 0.0400

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Влашки До ГЛАВАТА 2416 2649 0.4327 њива 4 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Влашки До КОЦИЦКИ ПОТОК 383 3957 0.3574 њива 5 извор

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ИЗВОР

Витежево



Влашки До ЖУТИ БРЕГ 2416 4005 0.0550 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До КОСА 384 4419 0.2072

земљиште 

под зградом-

објектом

шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ДЕОНИЦЕ 890 4452 0.5254 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ТОЦАК 890 4516/1 0.0413 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До БЕЛИ ПОТОК 2416 4571 0.8183 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ДУБРАВА 2416 4622/2 0.4214 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ДУБРАВА 2416 4644/4 0.4678 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ДУБРАВА 2416 4644/4 0.3435 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ЛОКВА 890 4698/1 0.0691 бара шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ПАДИНЕ 2416 4886/1 0.7854 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Влашки До ПАДИНЕ 2416 4886/2 0.5461 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ПАДИНЕ 2416 4886/3 0.5447 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ПАДИНЕ 2416 4886/4 0.9421 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ПАДИНЕ 2416 4886/5 0.3251 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ПАДИНЕ 2416 4908/2 0.7274 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ПАДИНЕ 2416 4908/7 0.3815 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ДРЕЊАР 890 4944 0.0603 воћњак 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ДРЕЊАР 2416 4951 0.0348 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До ПАРЛОЖАЦ 1908 5345 0.2148 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До СТРМОВО 2416 65 0.3833 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Влашки До ГЛАВАТА 1812 7206/10 0.4070 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-170/1994

Влашки До ГЛАВАТА 1812 7206/15 0.5581 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-98/1994

Влашки До ГЛАВАТА 1812 7206/4 1.6395 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-277/1994

Влашки До ГЛАВАТА 1812 7206/5 1.4888 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-51/1994

Влашки До КОШАРНА 1812 7207/4 3.7507 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-241/1994

Влашки До КОШАРНА 1812 7207/5 1.7632 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-170/1994

Влашки До ПРЊАВОР 1812 7236/11 0.2667 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-60/1994

Влашки До ПРЊАВОР 2416 7236/20 0.2450 њива 1

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Влашки До ПРЊАВОР 2416 7236/21 0.3312 њива 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Влашки До ПРЊАВОР 1812 7236/5 1.9999 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
460-8/1994 и 462-220/1994

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште



Влашки До КУСА МЛАКА 1812 7238/1 1.7116 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење

460-8/1994  и 462-

220/1994

Влашки До КУСА МЛАКА 1812 7238/5 2.4216 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-98/1194

Влашки До КУСА МЛАКА 1812 7238/7 1.8055 њива 1
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-98/1194

Влашки До ПРЊАВОР 383 7373 1.2077 њива 1
дечије 

игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Влашки До СЕНОКОСА 383 7625 1.0185 њива 2 извор

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ИЗВОР

Влашки До СЕНОКОСА 383 7625 0.0041

земљиште 

под зградом-

објектом

извор

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ИЗВОР

Влашки До ЦВЕЈИНЕ ЊИВЕ 2416 763/1 0.1914 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До СЕНОКОСА 2420 7683 0.4692 ливада 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До СТРМОВО 2416 83 0.3863 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До СТРМОВО 2416 85 0.5378 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Влашки До ОРНИЦЕ 890 991/2 0.0550 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Укупно 33.0547

Жабари
ГЛАВАШЕВА 

ЦУПРИЈА
1757 1327/3 0.1490 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТУРСКИ ПОТОК 1757 317/3 0.0535 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТУРСКИ ПОТОК 1757 317/3 0.8166 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари КОД ГРОБЉА 1785 3226 0.0012

земљиште 

под зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Жабари КОД ГРОБЉА 1785 3226 0.0000 виноград 3 Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Жабари ШАЈКОВАЦ 1757 3452 0.3262 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТАБЛА 10 1756 4520 0.1211 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТАБЛА 20 2060 4861 0.9496 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТАБЛА 20 2060 4862 0.2147
трстик-

мочвара
1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Влашки До



Жабари ТАБЛА 23 1761 4913 0.6791
трстик-

мочвара
1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТАБЛА 24 115 4914 0.1311 пашњак 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТАБЛА 24 115 4915 0.5451
трстик-

мочвара
1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТАБЛА 25 1757 4943/2 0.2978 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТАБЛА 35 1757 5137 1.0618 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТАБЛА 35 1761 5152 0.1127 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ТАБЛА 35 201 5153/2 0.0994

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Жабари ТАБЛА 63 1757 5411 0.0117 њива 4 њива
Привремена мера забране располагања-прилог судска 

Одлука
Право службености

Жабари
ДРАГОСЛАВА 

ВЕСИЦА
1757 6096 0.0318

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Жабари
АЛЕКСАНДРА 

МИШИЦА
149 6196 0.0027

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ



Жабари
АЛЕКСАНДРА 

МИШИЦА
149 6196 0.0250

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Жабари
АЛЕКСАНДРА 

МИШИЦА
149 6196 0.0534 воћњак 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Жабари
РОСЕ 

ТРИФУНОВИЦ
202 6279 0.0015

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Жабари
РОСЕ 

ТРИФУНОВИЦ
202 6279 0.0002 воћњак 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Жабари
РОСЕ 

ТРИФУНОВИЦ
202 6279 0.0003

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Жабари
ДЕВЕТОГ 

СЕПТЕМБРА
149 6441 0.0798 њива 4

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Жабари КНЕЗА МИЛОША 480 6821 0.0084

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Жабари КНЕЗА МИЛОША 480 6821 0.0005

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Жабари КНЕЗА МИЛОША 480 6821 0.0013

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Жабари КНЕЗА МИЛОША 480 6821 0.0009

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ



Жабари КНЕЗА МИЛОША 480 6821 0.0041 воћњак 2

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Жабари ЦЕМЕРИКА 1757 977/1 0.2687 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари ЦЕМЕРИКА 1757 977/2 0.1245 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Укупно 6.1737

Кочетин ЗАГРАДЕ 94 712 0.1563 њива 4 гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Кочетин ЗАГРАДЕ 94 713 0.2345 воћњак 2 гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Укупно 0.3908

Миријево СЕЛО 1221 1954 0.7623 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Миријево ПУРКАН 1221 2369 0.4027 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Миријево МРКУЉА 578 2426/1 0.1111 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Миријево МРКУЉА 578 2426/1 0.2195 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Жабари

Кочетин



Миријево БУЦАР 404 2610 0.1672 воћњак 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Миријево БУЦАР 1221 2900/2 0.4477 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Миријево СЕЛО 404 912 0.2087 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Укупно 2.3192

Ореовица ЛИПАР 118 137/1 0.0755 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица ЛИПАР 118 137/2 0.0934 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица ПРОКОП 1137 1508 0.0338 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица ПРОКОП 677 1520 0.0508

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

напуштена 

речна корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАПУШТЕНА РЕЧНА 

КОРИТА

Ореовица ПРОКОП 677 1520 0.0300 шума 5
напуштена 

речна корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАПУШТЕНА РЕЧНА 

КОРИТА

Ореовица ПРОКОП 677 1520 0.0140 њива 2
напуштена 

речна корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАПУШТЕНА РЕЧНА 

КОРИТА

Ореовица ПРОКОП 1734 1533/1 0.0997 њива 2 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Миријево



Ореовица СВИЊАРИЦА 1734 1601/2 0.5116 њива 2 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Ореовица СВИЊАРИЦА 1734 1604/2 0.1743 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица КУЛИЦ 1140 1890 1.2253 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица КУЛИЦ 1140 1890 0.7734 шума 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица КУЛИЦ 1141 1891 0.0980 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица КУЛИЦ 677 1908 0.3012 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица КРТОВИЦА 677 2147 35.0889
трстик-

мочвара
1

напуштена 

речна корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАПУШТЕНА РЕЧНА 

КОРИТА

Ореовица КРТОВИЦА 677 2163/2 0.1614

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

напуштена 

речна корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАПУШТЕНА РЕЧНА 

КОРИТА

Ореовица КРТОВИЦА 677 2163/3 0.4084

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

напуштена 

речна корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАПУШТЕНА РЕЧНА 

КОРИТА

Ореовица КОШУЦАК 444 2165/1 0.0921 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Ореовица КОШУЦАК 444 2165/2 0.3962

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

напуштена 

речна корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАПУШТЕНА РЕЧНА 

КОРИТА

Ореовица КРТОВИЦА 677 2180/3 0.0942

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

напуштена 

речна корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАПУШТЕНА РЕЧНА 

КОРИТА

Ореовица СТАРАЦ 1137 297/1 0.0224 виноград 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица БОДЉИВАЦ 776 400 0.3042 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица ПАДОВЕ 475 4288 0.1000 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица ПАДОВЕ 475 4288 0.0500 шума 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица ПАДОВЕ 475 4288 0.0982 виноград 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица ДУБРАВА 1747 4311 0.1437 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица БОДЉИВАЦ 1137 4371/1 0.1978 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица БОДЉИВАЦ 1137 4371/2 0.0636 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Ореовица БОДЉИВАЦ 1137 4396/1 0.0328 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица БОДЉИВАЦ 1137 4396/2 0.0329 виноград 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица БОДЉИВАЦ 1137 4396/3 0.0385 виноград 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица СЕЛИШТЕ 444 4954/2 7.5696

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

напуштена 

речна корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАПУШТЕНА РЕЧНА 

КОРИТА

Ореовица ПАРЕТЊАК 444 4954/3 1.4593

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

напуштена 

речна корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАПУШТЕНА РЕЧНА 

КОРИТА

Ореовица ПРОКОП 1137 5/1 0.0549 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица ПРОКОП 1137 5/2 0.0280 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица МРТВИЦА 1734 5166 0.0908 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица МРТВИЦА 773 5181/1 0.8345 њива 3
дечије 

игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Ореовица МРТВИЦА 773 5181/1 0.0052

земљиште 

под зградом-

објектом

дечије 

игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ



Ореовица МРТВИЦА 1738 5181/2 0.0757 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

Ореовица ЦУРЦЕВЉЕ 773 5282 0.6806 њива 3 извор

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ИЗВОР

Ореовица ЦУРЦЕВЉЕ 1564 5301/2 0.0482 њива 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Ореовица ЦУРЦЕВЉЕ 1564 5301/2 0.0018

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Ореовица КЉУЦ 1734 5545 0.0715 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица КЉУЦ 1734 5545 0.0864 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ореовица КУСИБАРА 1734 5792/1 0.4334 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Укупно 52.2462

Полатна СТРОВА 566 1548 0.0782 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна СЕЛО 297 155 0.1647 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна СЕЛО 96 1671 0.0080 воћњак 2

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Ореовица



Полатна СЕЛО 201 1687/1 0.0126 воћњак 3

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Полатна ДУБРАВА 566 1958 0.2600 њива 5
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-152/2000

Полатна ДУБРАВА 566 1959 0.3264 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна СТРОВА 329 2133 0.0342 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна СТРОВА 328 2134 0.2479 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна СТРОВА 329 2137/2 0.0500 воћњак 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна СТРОВА 566 2145 1.0727 њива 6
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
462-218/1996

Полатна СТРОВА 583 2196 0.5878 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

Полатна СТРОВА 583 2377 0.4705 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

Полатна СТРОВА 69 2378/2 0.0910 бара шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште
остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште



Полатна ДОЉАЦА 445 2457 0.0966 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна ДОЉАЦА 445 2458 0.1207 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна УРВИНА 566 334/1 0.1331 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна УРВИНА 526 334/2 0.0631 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна УРВИНА 526 334/3 0.0562 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна УРВИНА 566 334/4 0.0552 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна УРВИНА 529 365/1 0.2543 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна УРВИНА 529 366/1 0.0196 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна УРВИНА 566 373/1 0.1295 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна УРВИНА 566 378/1 0.1139 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Полатна УРВИНА 566 396 0.0925 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна УРВИНА 260 401 0.0084 ливада 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна УРВИНА 329 416 0.0280 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна КОСА 530 483 0.1206 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна БОСТАН 531 774/2 0.0980 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Укупно 4.7937

Породин ЗЛИ ПОТОК 6010 10010 0.1064 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин СЕЛО 2205 10168 0.0905 њива 4

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 3319 1102 1.5348 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 3319 1103 0.1501 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 13209 11543/10 0.0111 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Полатна



Породин МОРАВА 13209 11543/13 0.0768 њива 3

земљиште уз 

зграду - 

објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 

И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Породин МОРАВА 13209 11543/2 0.7583 њива 3 река

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Породин МОРАВА 13209 11543/7 0.0083 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 13209 11543/8 0.0346 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 13209 11543/9 0.0500 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 13209 11544/1 2.9983 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 13209 11544/5 10.3984 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 13209 11544/8 0.4695 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МАЦКИН ПОТОК 6029 1208 0.2119 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин НАСИП 12212 13070/1 0.1560

земљиште уз 

зграду - 

објекат

извор

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ИЗВОР



Породин НАСИП 12212 13070/1 0.0008

земљиште 

под зградом-

објектом

извор

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ИЗВОР

Породин НАСИП 12212 13070/1 0.0022

земљиште 

под зградом-

објектом

извор

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ИЗВОР

Породин ТРНОВО 13209 13417 0.0718 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

Породин ШАЈКОВАЦ 13209 1576 0.2300 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ШАЈКОВАЦ 3319 1646 1.2379 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ШАЈКОВАЦ 3319 1650 1.5145 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ЛИПАР 5729 2034 0.1066 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ЛИПАР 5729 2034 0.1231 шума 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин СЕЛО 2205 2554/2 0.0118

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Породин СЕЛО 2205 2554/2 0.0682 њива 2

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште



Породин СЕЛО 2205 2554/2 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Породин БРДО 3316 2902/14 0.0140 њива 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Породин БРДО 3316 2902/7 0.0774 њива 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Породин ШАЈКОВАЦ 1635 329 0.0281 виноград 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ШАЈКОВАЦ 1635 376 0.0401 виноград 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 13209 4249/1 0.0522 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 5762 4253/1 0.0743 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 5762 4253/1 0.0755 пашњак 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 2205 4359 0.1237 њива 5 насип

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Породин МОРАВА 13209 4385/2 0.0818 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Породин МОРАВА 2205 4386/1 0.0764 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4386/5 0.2333 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4386/6 0.2172 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4386/7 0.1126 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4386/8 0.0925 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 3316 4390/2 0.5203 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4390/3 0.1141 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4390/4 0.1681 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4390/7 0.1081 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4391/11 0.0759 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА



Породин МОРАВА 2205 4391/13 0.0279 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4391/3 0.0559 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4391/4 0.0519 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 2205 4391/7 0.1877 њива 5

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 3893 4457/1 0.4871 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 3893 4457/2 0.0834 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 3316 4490/9 1.3030

шљунковита 

сува речна 

корита

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 3316 4490/9 0.2000 њива 4

шљунковита 

сува речна 

корита

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА 

РЕЧНА КОРИТА

Породин МОРАВА 5798 4887 0.0534 пашњак 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МОРАВА 5798 4887 0.0355

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Породин ШАЈКОВАЦ 3319 606 0.0851 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ШАЈКОВАЦ 3319 632 0.1838 воћњак 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин СЕЛО 2205 6465/2 0.1540 њива 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ПРЕСЕДНА 13209 672/9 0.1605 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ГОЛО БРДО 1635 6844 0.0817 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МАЦКИН ПОТОК 5817 6927 0.5800 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин СЕЛО 2205 7483/2 0.1517 њива 5

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 3319 8250 0.4937 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 3319 8252 0.6623 њива 6
Правоснажно Решење о враћању које није спроведено 

у јавној евиденцији- прилог Решење
460-1/1997

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 3319 8253/1 0.3981 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Породин ВЕЛИКА ДОЉА 3319 8253/2 0.1237 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 3319 8254 0.5539 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 3319 8259 0.6663 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 5928 8721 0.0850 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 5928 8721 0.0832 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 5928 8721 0.1683 ливада 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 5933 8739 0.4124 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 5937 8757 0.3759 шума 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 5937 8757 0.9704 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 5937 8757 0.1552 пашњак 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Породин ВЕЛИКА ДОЉА 3316 8881/1 0.0200 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 13209 8881/2 0.1815 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 13209 8881/2 0.1230 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 3319 8898 1.1164 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин ВЕЛИКА ДОЉА 5956 8960 0.0871 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин МАЈДАН 3319 9432 0.3953 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Породин СЕЛО 3316 9882 0.0321 њива 4

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Укупно 33.7439

Свињарево ЦИГАНИШТЕ 305 356 0.1295 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Свињарево ЦИГАНИШТЕ 305 357 0.3216 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Свињарево СЕЛО 270 497 0.0032

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Породин



Свињарево СЕЛО 270 497 0.0557 воћњак 3

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Свињарево СЕЛО 270 497 0.0057

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Свињарево СЕЛО 270 497 0.0500

земљиште уз 

зграду - 

објекат

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Свињарево СЕЛО 270 497 0.0010

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Свињарево СЕЛО 270 497 0.0028

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Свињарево СЕЛО 107 557 0.2218 пашњак 3 извор

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ИЗВОР

Свињарево ЦИГАНИШТЕ 205 743 0.0264 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Свињарево ЦИГАНИШТЕ 205 743 0.0374 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Укупно 0.8551

Сибница ГРИВИНА БАРА 958 2349 1.0964 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Сибница ДОС 312 297 0.2000 воћњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Свињарево



Сибница ДОС 312 297 0.1682 шума 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Сибница БЕЛО БРДО 312 407 0.0770 шума 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Сибница БЕЛО БРДО 312 407 0.1518 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Сибница СЕЛО 344 788 0.0604

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Сибница СЕЛО 344 788 0.2042 воћњак 3

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Сибница БЕЛО БРДО 312 91 0.5075 њива 5 извор

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ИЗВОР

Сибница БЕЛО БРДО 312 92 0.5135 њива 5 извор

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ИЗВОР

Укупно 2.9790

Симићево
ДРАГОЉУБА 

РАДОВАНОВИЦА
2399 10008 0.0002

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Симићево
ДРАГОЉУБА 

РАДОВАНОВИЦА
2399 10008 0.0006

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Симићево
ДРАГОЉУБА 

РАДОВАНОВИЦА
2399 10008 0.0578

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Сибница



Симићево
ДРАГОЉУБА 

РАДОВАНОВИЦА
2399 10008 0.0430

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Симићево
ДРАГОЉУБА 

РАДОВАНОВИЦА
2399 10008 0.0373

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Симићево
ДРАГОЉУБА 

РАДОВАНОВИЦА
2399 10008 2.2369 њива 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Симићево
ДРАГОЉУБА 

РАДОВАНОВИЦА
2399 10008 0.0065

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Симићево
ДРАГОЉУБА 

РАДОВАНОВИЦА
2399 10008 0.0572

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Симићево
ДРАГОЉУБА 

РАДОВАНОВИЦА
2399 10008 0.0005

земљиште 

под зградом-

објектом

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Симићево РЕСАВА 2399 10013 0.0785 пашњак 1

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Симићево СИМЕ СИМИЦА 1077 10187/2 0.0102 воћњак 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево
БРДЊО-

РАСАВСКА
2371 10402 0.0177 виноград 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево
ВЛАШКО 

ГРОБЉЕ
1054 1092/1 0.3485 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Симићево
ВЛАШКО 

ГРОБЉЕ
1054 1092/2 0.2092 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево
ВЛАШКО 

ГРОБЉЕ
1077 1093 0.1763 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево СТАРО СЕЛО 1347 1122 0.0522 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево СТАРО СЕЛО 1347 1122 0.0066 шума 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево ПРЕДОР 655 2276/1 0.1500

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево ПРЕДОР 655 2276/1 0.1704 њива 1 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево СТАРО СЕЛО 1091 243/1 0.1973 шума 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево СТАРО СЕЛО 1091 243/1 0.1531 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево СТАРО СЕЛО 1091 243/2 0.3495 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево ЛОКВА 2549 4382 0.1199 њива 4 гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ



Симићево ГОСТИЛОВАЦ 1263 4476 0.2078 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево ГОСТИЛОВАЦ 1263 4476 0.4100 пашњак 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево ГОСТИЛОВАЦ 1263 4477 0.1215 воћњак 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево КОСА 2258 5226 0.0268 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево КОСА 165 5264 0.0678 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево ЛОКВА 1348 572 0.0232 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево ЛОКВА 1348 572 0.0156 шума 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево КОСА 1347 586 0.0063 шума 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево КОСА 1347 586 0.0177 виноград 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево СУВИ ПОТОК 2541 66 0.7808 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Симићево КОСА 165 697 0.3694 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево РАЗЛЕВАК 1077 7611 0.3422 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево ЈАСЕНОВА БАРА 2232 7971 0.0853 њива 3
депонија 

смећа

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕПОНИЈА СМЕЋА

Симићево ЈАСЕНОВА БАРА 2541 8195/2 0.8938 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Симићево ЈАСЕНОВА БАРА 1077 8214 0.1684 њива 2

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Симићево ЛИЦИНА 1077 9407 0.5373

остало 

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

Симићево ЛИЦИНА 1077 9455 0.4585

остало 

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

Симићево ЈАСЕНОВА БАРА 1077 9497 0.1178

остало 

природно 

неплодно 

земљиште

шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Укупно 9.1296

Тићевац ПИСКОЊ 340 136 0.7676 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ПИСКОЊ 340 136 0.1380 ливада 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште
остало 

вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Симићево



Тићевац ПИСКОЊ 340 136 0.4601 воћњак 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ПИСКОЊ 340 136 0.0231 шума 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1502 0.2406 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1503 0.2125 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1504 0.5694 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1516 1.6044 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1517 0.7258 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1518/2 0.6726 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1524 0.6697 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1527 0.1684 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Тићевац ЛАК 685 1528 0.1764 виноград 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1529 0.1124 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1530 0.2246 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЛАК 685 1531 0.5214 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЗАПАДИНА 600 1608 1.1685 шума 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ЗАПАДИНА 600 1608 0.2867 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СУВА СТРАНА 340 385/2 0.0246 виноград 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СУВА СТРАНА 340 385/2 0.7383 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СЕЛО 685 420/8 0.4967 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ПРЛОЖАЦ 685 426/5 0.5200 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Тићевац ПРЛОЖАЦ 685 426/6 0.5200 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ПРЛОЖАЦ 685 488/2 0.1034 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ПРЛОЖАЦ 340 503/1 0.1304 шума 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ПРЛОЖАЦ 340 503/1 0.0557 ливада 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СУВА СТРАНА 685 527/12 0.0651 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СУВА СТРАНА 685 527/15 0.0400 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СУВА СТРАНА 685 527/16 0.2700 њива 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СУВА СТРАНА 685 527/17 0.2910 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СУВА СТРАНА 685 527/4 0.0126 њива 6 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац ВРЕЛА 685 585/2 0.0785 њива 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Тићевац БУЦАР 685 693/1 0.1571 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац
ЗАПАДНА 

СТРАНА
372 837/1 0.0150 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац
ЗАПАДНА 

СТРАНА
372 837/2 0.1411 виноград 3 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац
ЗАПАДНА 

СТРАНА
372 837/2 0.1250 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СЕЛО 685 897/1 0.3835 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СЕЛО 685 897/2 0.2070 воћњак 2 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Тићевац СЕЛО 340 897/3 0.2000 воћњак 2

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Тићевац СЕЛО 340 897/6 0.0070 воћњак 2

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Тићевац СЕЛО 340 897/7 0.0120 воћњак 2

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Тићевац СЕЛО 231 934/2 0.0500 њива 3

земљиште под 

зградом-

објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Укупно 13.3862Тићевац



Четереже СЕЛО 947 1251/1 0.1111 њива 5 гробље

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Четереже СЕЛО 19 1571/1 0.0979 њива 3
дечије 

игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Четереже СЕЛО 328 1828/2 0.0716 њива 4
дечије 

игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Четереже СЕЛО 328 1829/2 0.0434 њива 4
дечије 

игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Четереже
ГЛАВАШЕВА 

ЦУПРИЈА
947 2202 0.0980 пашњак 4 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Четереже ГАЈЕВИ 328 2279/3 0.0040 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Четереже ПРЕСЕДНА 79 3454 0.4653 њива 5 шума

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије 

за израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Укупно 0.8913

253.5037

Четереже

Укупно ЈЛС
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