
 

 

 

 

 

,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. 

БЕОГРАД, Немањина бр. 6 
 

ОГЛАШАВА 

давање у закуп непокретности прикупљањем писаних понуда 
 
 

Подаци о непокретностима: 

 

I за обављање угоститељске делатности  

 

1. Пословни простор у новој станичној згради железничкe станицe Батајница, просторију број 17 

за обављање угоститељске делатности без права термичке обраде хране 

- На делу катастарских парцела број 5646/1 и 5655 КО Батајница 

- Површина пословног простора 17,60м²  

- Почетна месечна цена 308,45 динара по м2 без ПДВ-а 

- Простор се издаје у виђеном стању.  

- Разгледање простора могуће је уз претходну најаву            

- Лице за контакт: Милан Стошић, моб:064/1169-047.               

 

2. Пословни простор у станичној згради железничке станице Нова Пазова, који обухвата 

просторије број од 18 до 25 за угоститељску делатност 

- На делу 6 катастарске парцеле број 5405 КО Нова Пазова 

- Површина пословног простора 124,65м²  

- Почетна месечна цена 185,07 динара по м2 без ПДВ-а 

- Простор се издаје у виђеном стању.  

- Разгледање простора могуће је уз претходну најаву            

- Лице за контакт: Младен Међешки, моб:064/8452-779.               

  

3. Пословни простор у станичној згради железничке станице Стара Пазова, који обухвата 

просторије број од 21 до 25 за угоститељску делатност без права термичке обраде хране  

- На делу 1 и 2 катастарске парцеле број 9546/1 КО Стара Пазова 

- Површина пословног простора 79,78м²  

- Почетна месечна цена 185,07 динара по м2 без ПДВ-а 

- Простор се издаје у виђеном стању.  

- Разгледање простора могуће је уз претходну најаву            

- Лице за контакт: Младен Међешки, моб:064/8452-779.               

 

4. Пословни простор у станичној згради железничке станице Инђија, који обухвата просторије 22 

и 22а, за обављање угоститељске делатности без права термичке обраде хране    

- На делу 1 катастарске парцеле број 3614 КО Инђија 

- Површина пословног простора 11,05м²  

- Почетна месечна цена 113,10 динара по м2 без ПДВ-а 

- Простор се издаје у виђеном стању.  

- Разгледање простора могуће је уз претходну најаву            



- Лице за контакт: Младен Међешки, моб:064/8452-779. 

 

5. Пословни простор у привременом монтажном објекту контејнер - кафетерија у железничкој 

станици Нови Београд без права термичке обраде хране    

- На делу катастарске парцеле број 6631/17 КО Нови Београд 

- Површина пословног простора 35,78м ²  

- Почетна месечна цена 681,68 динара по м2 без ПДВ-а 

- Простор се издаје у виђеном стању.  

- Разгледање простора могуће је уз претходну најаву            

- Лице за контакт: Милан Стошић, моб:064/1169-047.  

             

У циљу постизања високог квалитета и стандарда пружања услуге и опремљености простора, 

у поступку давања писмених понуда за закуп пословних простора за обављање угоститељске 

делатности могу учествовати само понуђачи који на територији Републике Србије имају 

више од три године радног искуства у обављању регистроване угоститељске делатности.  

 

II За новинарнице 

 

1.  Пословни простор у новој станичној згради железничкој станици Батајница,  просторију број 7  

- На делу катастарских парцела број 5646/1 и 5655  КО Батајница 

- Површина пословног простора 8,02м²  

- Почетна месечна цена 308,45 динара по м2 без ПДВ-а 

- Простор се издаје у виђеном стању.  

- Разгледање простора могуће је уз претходну најаву            

- Лице за контакт: Милан Стошић, моб:064/1169-047               

 

2. Пословни простор у станичној згради железничке станице Нова Пазова, означен бројевима 17а и 

17б у станичном вестибилу, за постављање привременог монтажног објекта типа киоск-

новинарница димензија (ширина х дубина) 3,60м x 2,30м и максималне висине 2,40м. 

- На делу 6 катастарске парцеле број 5405 КО Нова Пазова 

- Површина пословног простора 8,28м²  

- Почетна месечна цена 185,07 динара по м2 без ПДВ-а 

- Простор се издаје у виђеном стању.  

- Разгледање простора могуће је уз претходну најаву            

- Лице за контакт: Младен Међешки, моб:064/8452-779.             

  

3. Пословни простор у станичној згради железничке станице Стара Пазова, просторију број 15  

- На делу 1 и 2 катастарске парцеле број 9546/1 КО Стара Пазова 

- Површина пословног простора 11,87м²  

- Почетна месечна цена 185,07 динара по м2 без ПДВ-а 

- Простор се издаје у виђеном стању.  

- Разгледање простора могуће је уз претходну најаву            

- Лице за контакт: Младен Међешки, моб:064/8452-779.             

 

4. Пословни простор у новој станичној згради железничке станице Бешка, просторију број 8а,  

- Површина пословног простора 3,25м²  

- Почетна месечна цена 82,25 динара по м2 без ПДВ-а 

- Простор се издаје у виђеном стању.  

- Разгледање простора могуће је уз претходну најаву            



- Лице за контакт: Младен Међешки, моб:064/8452-779.             

 

III За постављање банкомата 

1. Пословни простор у вестибилу станичне зграде железничке станице Нови Сад путничка за 

постављање 2 банкомата (који се пуни са задње стране типа TTW – through the wall). Простор за 

сваки банкомат износи по 3,35м² и понуде се дају појединачно. 

 

- Катастарска парцела 10608  КО Нови Сад I 

- Површина пословног простора 6,70м² 

- Почетна месечна цена цена 1.022,01 динара по м2 без ПДВ-а 

- Простор се издаје у виђеном стању.  

- Разгледање простора могуће је уз претходну најаву            

- Лице за контакт: Слободан Скокић, моб:064/8452-285.               

 

Право на конкурисање имају сва правна и физичка лица. 

Уз писану понуду доставити  податке о подносиоцу понуде:  

-За предузетнике: Име и презиме власника радње, са адресом пребивалишта, назив радње, 

матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању 

за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код 

пословне банке, доказ о ликвидности на рачунима, делатност која ће се обављати у пословном 

простору, износ закупнине која се нуди и  оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца 

понуде уколико није уписано у картону депонованих потписа. 

-За правна лица: Назив и седиште, копија решења о упису правног лица у регистар код 

надлежног органа,  копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном 

евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу 

рачуна код пословне банке , доказ о бонитету – позитивно пословање у последње две године 

уколико послује дуже од 3 године, доказ о ликвидности на рачунима, делатност која ће се 

обављати у пословном простору, износ закупнине која се нуди и оверено пуномоћје за лице 

које заступа подносиоца понуде уколико није уписано у картону депонованих потписа. 

-За физичка лица: име и презиме, фотокопија личне карте са очитаним подацима код личне 

карте са чипом, делатност која ће се обављати у пословном простору, износ закупнине која се 

нуди и  оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде.  

Уговор се закључује на период  од  5 (пет) година уз   могућност обнављања. 

Услови за коришћење електричне енергије  преко „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у 

закупљеним пословним просторима ће се прописати након избора најповољнијег понуђача.  

Оглас је отворен 5 (пет) дана од дана објављивања. 

Јавно отварање приспелих понуда биће одржано по истеку огласа, дана 09.03.2022. године у 13 

часова у соби 454, просторији Сектора за некретнине, у Београду ул. Немањина 6. 

Затворене писане понуде доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“а.д. Сектор за 

некретнине, Београд, Немањина број 6, са назнаком: „Понуда за закуп пословног простора, 

редни број понуде – НЕ ОТВАРАТИ“ 

„Инфраструктура железнице Србије“а.д. задржава право да одустане од избора најповољнијег 

понуђача. 



Трошкове поступка оглашавањa сноси изабрани најповољнији  понуђач, а избором 

више понуђача  трошкови оглашавања се деле пропорционално према броју 

изабраних најповољнијих понуђача по локацијама. 
 

 


