КАТАЛОГ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Баноштор, Дунавска 51
Процењено: септембар 2020.
Почетна цена: 19.155,12 €

Локација непокретности се налази на адреси Дунавска број 51 у Баноштору,
парцели број 399/2 Катастарска општина Баноштор.

на катастарској

Бач, Виноградарска 1А
Процењено: 2022.
Почетна цена: 21.903,32 €

Непокретност на адреси Виноградска број 1А у Бачу се налази на катастарској парцели број 226
катастарске општине Бач.
Парцела је облика неправилног петоугла у чијем оквиру се налазе два објекта - објекат
једнопородичног становања и уз њега призидана радионица, од којих је само стамбени укњижен.
На супротној страни од Виноградске улице, преузета парцела се граничи са парцелом број 2358, на
којој се, према Геосрбији и катастру непокретности, налази канал, што је донекле и проузроковало
облик парцеле.
Објекат становања је правоугаоне основе, двоводног крова и својом краћом страницом са
забатним зидом окренут ка Виноградској улици, од чије регулације је нешто увучен. Постоји благ
пад терена од Виноградске улице ка каналу, тако да је најнижа етажа објекта укопана у делу ка
улици.

Овај донекле сутеренски део објекта је у потпуности намењен пословању и подељен је на два дела
који се налазе управно на Виноградску. Једна половина представља локал и има излог ка улици,
док је други део гаража која има излаз на страну ка каналу, обезбеђен клизним вратима.
Становање се тако налази на високом приземљу, а организовано је у два полунивоа. Спољним
степеништем, позиционираним лево у односу на фасаду ка Виноградској улици, се долази до
балкона-лође са ког се улази у ветробран. Напуштањем овог претпростора, ступа се испред
унутрашњег степеништа, у заједничкој зони дневне собе, која се налази десно, и трпезарије која се
налази лево од улаза.

Кухиња са оставом завршава 'доњи полуниво' стамбеног простора. Пружа се читавом дужином
трпезарије, од које је одвојена шанком, а остава је смештена тако да дели заједнички зид са
степеништем.

Пет степеника дели ходник спаваће зоне од дневне зоне. Наспрам степеништа се налази купатило,
једна спаваћа соба се налази десно од степеништа (иза дневне собе), док се лево налази друга
спаваћа соба (иза кухиње). Десна соба има излаз на плитки балкон без ограде, који служи и као
надстрешница над пословним простором у приземљу.
Из ходника се степеништем може попети и у поткровље, али је исто било закључано, а поткровље
се користи као тавански простор.
Објекат је у највећој мери завршен, у унутрашњости у потпуности малтерисан, са завршном
обрадом подова и зидова. Споља је малтерисан на свим фасадама осим оне окренуте ка каналу
која је малтерисана само на најнижој етажи.
На горњим, немалтерисаним етажама објекта се може видети да је објекат зидан од више врста
опека и блокова, а очитавају се само натпрозорне греде али не и међуспратне плоче, стубови или
хоризонтални и вертикални серклажи.
Објекат се налази у генерално добром стању, чак су и трагови влаге минимално присутни и то
највише у зони прозора, услед недостатка опшивних лимова.

Уз објекат је призидана и радионица, зидана од гас-бетонских „сипорекс“ блокова. Објекат
радионице је немалтерисан и без изолације. Обзиром да је гаража у сутерену закључана изнутра,
закључено је да постоји и топла веза између радионице и гараже.

Бачки Брестовац, Маршала Тита 52
Процењено: 2019.
Почетна цена: 13.483 €

Локација непокретности се налази у Улици маршала Тита број 52 у Бачком Брестовцу, на
катастарској парцели бр. 2060 Катастарске општине Бачки Брестовац. У питању је приземни
објекат четвороводног крова и приближно квадратне основе. Део објекта према улици је пословни
простор коме се приступа кроз двоје лучних двокрилних врата, пошто је оригинална намена
простора била вулканизерска радња са ауто сервисом. Пословни део се састоји из централног
простора ауто сервиса, једне мање помоћне просторије и два тоалета. Остатак објекта има
стамбену функцију.

Бела Црква, Његошева 2Ф
Процењено: октобар 2021.
Почетна цена: 19.489,91 €

Локација непокретности се налази у Његошевој улици број 2Ф у Белој Цркви, на катастарској
парцели број 10451/58 Катастарске општине Бела Црква. У питању је спратан двојни објекат новијег
датума изградње. Како се слободна стана објекта завршава калканским зидом, кров изнад
непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине је двоводан.
Објекат је обложен фасадном опеком те делује да је стање објекта солидно.
У објекат се улази путем неколико степеника, а судећи по постојању прозора, у делу објекта постоји
сутерен. Постојање сутерена се огледава и у висинској разлици која постоји у приземљу објекта, а
која се потом пресликава и на спрату. Објекат је у унутрашњости у потпуности финализиран, са
завршним облогама подова и зидова у складу са функцијама просторија.
У вишем делу приземља се налази улазни ходник из кога се са једне стране приступа у дневну собу,
окренуту ка улици, а наспрамно се налази још једна соба и степенишна вертикала. У нижем делу се
налази претприступни простор за санитарни чвор и оставу, као и кухиња са трпезаријом.
На нижем делу првог спрата се налази купатило и две спаваће собе, а на вишем још две просторије.
На парцели постоје и два помоћна објекта, знатно лошијег стања, од којих је један гаража.

Бока, Косовска 1
Процењено: септембар 2019.
Почетна цена: 3.415,84 €

Локација непокретности се налази на адреси Косовска број 1 у Боки, на катастарским парцелама
бр. 740 и 741 Катастарске општине Бока. На парцели се налазе два објекта којима је онемогућен
приступ јер је власник фарме говеда, која се налази на суседним парцелама број 742 и 743 на углу
Косовске и Вашарске улице, електричном оградом читавом дужином затворио јавну површину
између пута и предметне парцеле која се налази у јавној својини. Иако је приступ објектима у
потпуности онемогућен, може се уочити да су у питању објекти јако лошег бонитета.

Врбас, Колонија шећеране

Улица Кулски пут број 7Б, I спрат
Процењено: октобар 2022.
Почетна цена: 22.237,58 €

Предметна непокретност представља комфоран стан, по структури трособан, површине 129 м2. У
оквиру непокретности постоји гостински тоалет и одвојено купатило. Столарија је у потпуности
аутентична.

Дебељача, Ђуре Ђаковића 7
Процењено: септембар 2022.
Почетна цена: 12.105,96 €

Локација непокретности се налази на адреси Ђуре Ђаковића број 7 у Дебељачи, на катастарској
парцели број 3 Катастарске општине Дебељача. У питању је приземан објекат, обложен фасадном
опеком, услед чега, споља гледано, делује да је објекат у релативно добром стању.
Међутим, приликом обиласка утврђено је да недостају окна на свим прозорима, а увидом у објекат
је примећено да су унутрашњи зидови изразито нападнути влагом, да су дрвене греде међуспратне
конструкције улегнуте, да је задњи део објекта урушен, а да је парцела обрасла растињем.

Делиблато, Бориса Кидрича 14/Петру Албу Макре
Процењено: септембар 2022.
Почетна цена: 16.070,89 €

Предметна парцела се налази у Делиблату, на углу Улице Бориса Кидрича и Улице Петру Албу
Макре, а у Катастарској општини Делиблато се води под бројем 1626. У оквиру парцеле се налази
неколико објеката у рушевном стању. Остатак парцеле се привремено користи као паркинг за
пољопривредну механизацију и у великој мери је зарастао.

Добрица, Њагул Александра 32
Процењено: 2021.
Почетна цена: 3.969,00 €

Локација непокретности се налази на адреси Њагул Александра број 32 у Добрици,
на
катастарској парцели број 626 Катастарске општине Добрица. У питању је приземна кућа, а на
парцели постоји и више економских објеката који нису уписани у катастар непокретности.

Добрица, Партизанска 76
Процењено: април 2019.
Почетна цена: 9594,60 €

Локација непокретности се налази на адреси Партизанска број 76 у Добрици, на катастарској
парцели број 1127/1 Катастарске општине Добрица. Улазна капија је заједничка са катастарском
парцелом број 1127/2.

Предметна непокретност представља приземан објекат, највероватније сазидан у првој половини
двадесетог века. Иако делује недовршено, имајући у виду датум изградње, потпуно одсуство и
трагова малтера, као и суседни објекат на парцели 1127/2, забатни зид уличне фасаде
највероватније није био ни планиран да се икад малтерише. Бочни зид објекта открива да су
зидови, осим фасадног, направљени од земље.

Ђурђево, Јаше Бакова 45
Процењено: април 2019.
Почетна цена: 33.606,41 €

Локација непокретности се налази на адреси Јаше Бакова број 45 у Ђурђеву, на катастарској
парцели број 1068 Катастарске општине Ђурђево. У питању је приземан објекат, основе у облику
ћириличног слова 'г', највероватније сазидан у првој половини двадесетог века.

Објекат се састоји из застакљене веранде, као неке врсте претпростора из кога се приступа у
кухињу са одвојеном оставом; затим једну пролазну собу која води до следеће; и најзад у ходник
који води до купатила и треће собе.

Инђија, Алексе Шантића 15

Локација непокретности се налази на адреси Алексе Шантића број 15 у Инђији, на катастарској
парцели број 3797/10 Катастарске општине Инђија. На поменутој парцели се налази више
објеката, а у јавној својини Аутономне покрајине Војводине се налазе две непокретности у оквиру
приземног објекта са више стамбених јединица који се налази на регулационој линији парцеле
према улици.

Стан број 1
Процењено: октобар 2021.
Почетна цена: 17.020,00 €
Води се као стан од једне собе, површине 30 м2.

Стан број 5
Процењено: септембар 2020.
Почетна цена: 384.000 RSD
Води се као стан од једне собе- кухиње и собе, површине 30 м2..

Инђија, Милана Илића 27
Процењено: октобар 2021.
Почетна цена: 28.562,00 €
Предметна непокретност се налази на адреси Милана Илића број 27, на парцели број 3803/9
Катастарске општине Инђија. Услед нефункционисања браве и генерално лошег стања улазне
капије, обилазак непокретности није био могућ, а и сама парцела постаје тешко проходна услед
размножавања постојећег дрвећа.

Ново Орахово, Народног фронта број 5
Процењено: октобар 2022.
Почетна цена: 6.299,24 €

Непокретност се налази на адреси Народног фронта број 5, на катастарској парцели број 58/2
Катастарске општине Ново Орахово. Парцела је густо обрасла растињем, што отежава приступ и
сагледавање објекта, а услед нефункционисања браве улазак у унутрашњост објекта није био
могућ.

Објекат је изграђен без одобрења за градњу, спратности П+1 и, бар у једном свом делу, поседује и
подрум. Сазидан је од гас бетонских (тзв. „сипорекс“) блокова, без стубова или вертикалних
серклажа и у потпуности немалтерисан. На првом спрату не постоји хоризонтални серклаж ни
натпрозорне и надвратне греде, већ се зидови и отвори за врата и прозоре завршавају кровном
конструкцијом, на којој постоје видљива оштећења. Браварија је постављена само на приземљу.

Палић, Салаши 13
Процењено: април 2022.
Почетна цена: 14.690,48 €

Непокретност се званично води као Палић Салаши 13, иако улица која води до непокретности носи
назив Сланог језера. Непокретност се налази на катастарској парцели број 6155 Катастарске
општине Палић. Парцела је густо обрасла растињем, што отежава приступ и сагледавање објекта.
Објекат је подељен у две функционалне целине, а највероватније је и настао у две или више фаза,
дозиђивањем и презиђивањем старијег објекта земљане архитектуре.

У првом делу објекта се, након проласка кроз застакљену веранду, приступа у пролазну просторију
која води до кухиње и до још једне собе. Основа кухиње је у облику ћириличног слова 'г', а из ње
се може доћи до оставе и до купатила, које је својим положајем условило облик основе кухиње.
У другом делу објекта се улази у ходник, из ког се приступа у три просторије. Прва просторија са
леве стране ходника је била повезана за пролазном просторијом првог дела објекта, али је ова
веза затворена преградним гипс картонским зидом, сада већ оштећеним. Просторија која се налази
наспрам улаза је пролазна и највероватније је служила и као кухиња. Из ње се може доћи до
претходно поменутог купатила, које је тренутно једина веза између две целине, као и до још једне
просторије са плафонским отвором којим се долази до тавана. Са спољне стране овог дела објекта
се налази улаз у подрум.

Панчево, Борислава Петрова Браце 51А
Процењено: септембар 2022.
Почетна цена: 18.842,17 €

Локација непокретности се налази на адреси Борислава Петрова Браце 51А у Панчеву, на
катастарској парцели број 7298 Катастарске општине Панчево. Предметна непокретност заузима
приближно половину једнострано узиданог приземног објекта са дозиданим дворишним делом.
Кров двојног објекта је двоводан, док на дворишном анексу кров није урађен.

Равно Село, Буде Томовића 85
Процењено: октобар 2021.
Почетна цена: 11.229,87 €
Локација непокретности се налази у прекинутом низу у Улици Буде Томовића број 85 у Равном Селу,
на катастарској парцели број 1560 Катастарске општине Равно Село. Предметна непокретност
представља приземан објекат старе градње зидан у комбинацији опеке, ћерпича и уз употребу
блатног малтера на сводном подруму од опеке.
Основа објекта је формирана у облику ћириличног слова 'г'. Поседује веранду из које се улази у
ходник, којим се приступа у три од укупно пет соба, од којих су две пролазне. Једна од две пролазне
просторије се налази наспрам улаза у објекат, гледа на улицу и кроз њу се долази до друге
просторије објекта која има поглед на улицу. Десно од улаза у објекат се налази следећа пролазна
просторија која се простире ка задњем делу објекта и која је накнадним интервенцијама подељена
у више целина. Кроз ову просторију се долази до полусобе у зачељу објекта.
Објекат се налази у лошем стању. Кров је оштећен, а недостају и делови олука, што је условило
поткопавање и дестабилизацију терасе и, последично, стубова веранде. У објекту се могу видети
трагови прокишњавања, а на више места постоје озбиљне пукотине које доводе у питање статичку
стабилност објекта.

Салаш Ноћајски, Цоке Радосављевић 64
Процењено: јун 2019.
Почетна цена: 36.597,76 €

Локација непокретности се налази у Улици Цоке Радосављевић број 64 у Салашу Ноћајском, на
катастарској парцели број 474 Катастарске општине Салаш Ноћајски. У питању је парцела
релативно правилног правоугаоног облика једне закошене стране, на којој се налазе три објекта
која се надовезују један на други, пратећи две стране парцеле, тако да је свеукупна диспозиција
објеката у форми латиничног слова 'L'.
Сва три објекта су приземна, у катастру непокретности дефинисана као зграде пољопривреде..
Објекат најближи уличној регулацији је уједно и најстарији и најнижи, а временом је претрпео
знатне адаптације, што се може уочити по конструктивном систему. Друга два објекта чине једну
целину.

Степановићево, Војводе Путника 34
Процењено: октобар 2021.
Почетна цена: 23.920,00 €

Локација непокретности се налази у Улици Војводе Путника број 34 у Степановићеву, на
катастарској парцели број 475 Катастарске општине Степановићево. На парцели се налази објекат
једнопородичног становања, у који се, услед нефункционисања браве, није могло приступити.
На споменути објекат се наставља низ економских објеката који се налазе у рушевном стању,а
изграђени су са низом проблематичних консртуктивних решења и лоше изведени.

Суботица, Мурска 14
Процењено: октобар 2021.
Почетна цена: 18.510,43 €

Локација непокретности се налази на углу Мурске и Фекетићке улице у Суботици, на катастарској
парцели број 35759/25 Катастарске општине Суботица. Адреса непокретности је Мурска 14, али и
парцела и неки од објеката на њој, као што су то гараже, имају излаз и на Фекетићку улицу.
На парцели се налази више приземних објеката од којих је један стамбени, али, услед
нефункционисања браве, њихов обилазак није био могућ.

Хајдучица, Братства јединства 13
Процењено: децембар 2020.
Почетна цена: 3.805,42 €

Локација непокретности се налази у Улици Братства јединства 13 у Хајдучици, на катастарској
парцели број 181 Катастарске општине Хајдучица. У питању је приземан слободностојећи стамбени
објекат разуђене основе. Објекат традиционалне земљане архитектуре са уличном фасадом
сазиданом од опеке, највероватније потиче из прве половине двадесетог века. На објекат је, након
Другог светског рата, дозидан претприступни простор, што се осим по матријалу, браварији и
крову истог, може видети и по начину одвајања дозиданог дела од старог објекта.

Из поменутог претпростора се улази у дугачак ходник. На левом крају ходника се налазила кухиња
са трпезаријом или дневном собом, која је гледала на улицу. Наспрамно улазу у објекат се налази
улаз у пролазну собу, на коју се са обе њене стране надовезују још две просторије, од којих једна
гледа на улицу и најалзи се до просторије са кухињом. Десно од улаза се на главни ходник
надовезује ходник који води у помоћне просторије, које се налази ка дворишној страни објекта.

У оквиру парцеле постоје и економски објекти.

НАПОМЕНА: ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ СУ ПОДЛОЖНЕ ПРОМЕНИ, ЗА СВАКУ
НЕПОКРЕТНОСТ ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ ВАЖИ ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ПРОЦЕНЕ, СХОДНО
ЧЛАНУ 29. СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗАКОНA О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - ДР. ЗАКОН, 108/2016,
113/2017, 95/2018 И 153/2020)

