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        ПРЕДМЕТ: Обавештење 

 

         У складу са тачком 5. поглавље I Огласа за јавну лицитацију за давање у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачка Топола број 

320-385/2017-I од 31.10.2017. године обавештавамо Вас да је Решењем Агенције за 

реституцију број 46-011150/2013 од 10.10.2017. године  враћена имовина и утврђено право 

својине законским наследницима бившег власника Јухас Верони: Емеки Иванковић у 

идеалном уделу од 1/4 и Атили Пајзеру у идеалном уделу од 1/4, и то на: 196889/785396 

идеалних делова катастарске парцеле 4524/3, уписане у листу непокретности бр. 3529 КО 

Бачка Топола, а која је у јавној својини РС, корисник Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, и Решењем Агенције за реституцију број 46-015904/2013 од 

22.09.2017. године  враћена имовина и утврђено право својине законским наследницима 

бившег власника: Пирошки Херњак, са обимом удела од 1/3 идеалног дела, Гези Фекечу са 

обимом удела од 1/3 идеалног дела, Ирен Селеш са обимом удела од 1/9 идеалног дела, 

Ибољи Багниц са обимом удела од 1/9 идеалног дела и Иштвану Фекечу са обимом удела 

од 1/9 идеалног дела, и то на: 15997/379075 идеалних делова на катастарској парцели број 

1120/17, укупне површине 37 ха 90 а 75 м2, и то на уделу који је у листу непокретности број 

6763 КО Мали Београд, уписан као пољопривредно земљиште у јавној својини РС, са 

правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, те имајући у 

виду све наведено ЈН број 214 к.о Бачка Топола ће бити умањено за 9,8444 ха те сада 

износи 8,6952 ха ( приказано у табели број 1, заједно са почетном ценом и износом 

депозита), а ЈН број 57 к.о Мали Београд ће бити умањено за 1,5997 ха те сада износи 

6,7169 ха ( приказано у табели број 2, заједно са почетном ценом и износом депозита). 

 

Табела 1. 

 

број јавног 
надметања 

 број листа 
непокретности 

број 
катастарске 

парцеле 

култура и 
класа 

део 
парцеле 

површина 
парцеле 

(ха) 

површина 
државног 
удела (ха) 

напомена 
Почетна 

цена 
(дин/ха)    

Депозит 
20% 

(заокружен) 

214 3529 4524/3 ЊИВА 1.класе да 9,6391 1,0672       

214 3529 4524/3 ЊИВА 3.класе да 68,9005 7,6280       

214         78,5396 8,6952   28.000,00 48.708,00 

 

 



 Табела 2. 

 

 

број јавног 
надметања 

 број листа 
непокретности 

број 
катастарске 

парцеле 

култура 
и класа 

део 
парцеле 

површина 
парцеле 

(ха) 

површина 
државног 
удела (ха) 

напомена 
Почетна 

цена 
(дин/ха)    

Депозит 
20% 

(заокружен) 

57 6606 1120/17 
ЊИВА 
1.класе 

да 13,9438 2,4707 
  

    

57 6606 1120/17 
ЊИВА 
2.класе 

да 23,9637 4,2462 
  

    

57         37,9075 6,7169   31.700,00 42.583,00 
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