
Ред.

бр.
Непокретност Почетна купопродајна цена Терет

Висина депозита за 

учешће у поступку
Позив на број одобрења

1
 стан бр. 1, површине 51 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 55.901,98 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2019. године

5.590,20 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016001

2
стан бр. 4, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016002

3
стан бр. 5, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016003

4
стан бр. 7, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016004

5
стан бр. 9, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016005

6
стан бр. 11, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2021. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016006

7
стан бр. 12, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016007

8
стан бр. 13, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016008

9
стан бр. 14, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016009

10
стан бр. 15, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016010

11
стан бр. 17, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016011

12
стан бр. 18, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016012
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13
стан бр. 19, површине 64 м2, у објекту у Београду, у  Краљевачка бр. 68, постојећем на кат. парц. 

бр. 6355, КО Вождовац, уписан у ЛН бр.5716 КО Вождовац

У износу од 1.096,12 евра/м2, односно у 

укупном износу од 70.151,51 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

7.015,15 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016013

14
 стан бр. 4, површине  62 м2, на првом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, 

постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016014

15
 стан бр. 5, површине  76 м2, на првом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, 

постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016015

16
стан бр. 7, површине  62 м2, на првом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, 

постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 69.037,06 евра према званичном 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп до 

31.12.2017. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016016

17
стан бр. 9, површине  76 м2, на другом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, 

постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 84.626,07 евра према званичном 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016017

18
стан бр. 10, површине 75 м2, на другом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, 

постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 83.512,57 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2021. године

8.351,26 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016018

19
стан бр. 11, површине 62 м2, на другом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, 

постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016019

20
стан бр. 13, површине 76 м2, на трећем спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, 

постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016020

21
стан бр. 14, површине 76 м2, на трећем спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, 

постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016021

22
стан бр. 15, површине 62 м2, на трећем спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, 

постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016022

23
стан бр. 16, површине  62 м2, на четвртом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића 

бр. 2, постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016023

24
стан бр. 17, површине  76 м2, на четвртом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића 

бр. 2, постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016024

25
стан бр. 18, површине  76 м2, на четвртом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића 

бр. 2, постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016025



26
стан бр. 19, површине  62 м2, на четвртом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића 

бр. 2, постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016026

27
стан бр. 22, површине  76 м2, на петом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, 

постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016027

28
стан бр. 25, површине  76 м2, на шестом спрату, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 

2, постојећем кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016028

29
стан бр. 29, површине  76 м2, у објекту у Београду, у ул.  Пере Тодоровића бр. 2, постојећем 

кат.парц. бр. 13874/1, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 243 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016029

30
 стан бр. 4, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016030

31
 стан бр. 5, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016031

32
 стан бр. 6, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016032

33
 стан бр. 7, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016033

34
 стан бр. 8, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016034

35
 стан бр. 9, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016035

36
 стан бр. 10, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016036

37
 стан бр. 11, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016037

38
 стан бр. 12, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016038



39
 стан бр. 13, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016039

40
 стан бр. 14, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016040

41
 стан бр. 15, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016041

42
 стан бр. 16, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2021. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016042

43
 стан бр. 18, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016043

44
 стан бр. 19, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016044

45
 стан бр. 20, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2018. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016045

46
 стан бр. 21, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016046

47
 стан бр. 22, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016047

48
 стан бр. 23, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016048

49
 стан бр. 24, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016049

50
 стан бр. 25, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2021. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016050

51
 стан бр. 26, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016051



52
 стан бр. 27, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016052

53
 стан бр. 28, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016053

54
 стан бр. 29, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016054

55
 стан бр. 30, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016055

56
 стан бр. 31, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016056

57
 стан бр. 32, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016057

58
 стан бр. 33, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016058

59
 стан бр. 34, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016059

60
 стан бр. 35, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016060

61
 стан бр. 36, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016061

62
 стан бр. 37, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016062

63
 стан бр. 38, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016063

64
 стан бр. 39, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016064



65
 стан бр. 40, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016065

66
 стан бр. 41, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016066

67
 стан бр. 42, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016067

68
 стан бр. 43, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016068

69
 стан бр. 44, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016069

70
 стан бр. 45, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016070

71
 стан бр. 46, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016071

72
 стан бр. 47, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016072

73
 стан бр. 48, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016073

74
 стан бр. 49, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016074

75
 стан бр. 50, површине 76 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 84.626,07 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2016. године

8.462,61 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016075

76
 стан бр. 51, површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 69.037,06 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

6.903,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016076

77
 стан бр. 52, површине 66 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 73.491,00 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

7.349,10 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016077



78
 стан бр. 53, површине 66 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 73.491,00 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

7.349,10 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016078

79
 стан бр. 54, површине 66 м2, у објекту у Београду, у ул, Пере Тодоровића бр. 34,  постојећем на  

кат. парц. бр.  10588, КО Чукарица, уписан у ЛН бр. 52 КО Чукарица 

У износу од 1.113,50 евра/м2, односно у 

укупном износу од 73.491,00 евра према 

званичном средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

31.12.2020. године

7.349,10 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016079

80
стан бр. 1, површине 87 м2, у објекту у Београду, у ул. Капетана Радича Петровића бр. 13, 

постојећем на кат. парц. бр. 1861, КО Земун, уписан у ЛН 2622, КО Земун

У износу од 1.218,60 евра/м2, односно у 

укупном износу од 106.018,09 евра по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп до 

31.12.2017. године

10.601,81 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016080

81
стан бр. 2, површине 116 м2, у објекту у Београду, у ул. Капетана Радича Петровића бр. 13, 

постојећем на кат. парц. бр. 1861, КО Земун, уписан у ЛН 2622, КО Земун

У износу од 1.218,60 евра/м2, односно у 

укупном износу од 141.357,45 евра по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп до 

31.12.2017. године

14.135,75 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016081

82
стан бр. 3, површине 116 м2, у објекту у Београду, у ул. Капетана Радича Петровића бр. 13, 

постојећем на кат. парц. бр. 1861, КО Земун, уписан у ЛН 2622, КО Земун

У износу од 1.218,60 евра/м2, односно у 

укупном износу од 141.357,45 евра по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп до 

31.12.2017. године

14.135,75 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016082

83
стан бр. 4, површине 116 м2, у објекту у Београду, у ул. Капетана Радича Петровића бр. 13, 

постојећем на кат. парц. бр. 1861, КО Земун, уписан у ЛН 2622, КО Земун

У износу од 1.218,60 евра/м2, односно у 

укупном износу од 141.357,45 евра по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп до 

31.12.2017. године

14.135,75 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016083

84
стан бр. 26, површине 80 м2, у објекту у Београду, у ул. Кларе Цеткин бр. 7, постојећем на 

кат.парц.бр. 2476, КО Земун, уписан у ЛН 2725, КО Земун

У износу од 1.462,32 евра/м2, односно у 

укупном износу од 116.985,47 евра по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп до 

31.12.2018. године

11.698,55 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016084

85
стан бр. 110, површине 57,96 м2, у објекту у Београду, у ул. Господар Јованова бр. 39-41, 

постојећем на кат.парц.бр. 850, КО Стари град, уписан у ЛН 1769, КО Стари град

У износу од 1.642,94 евра/м2, односно у 

укупном износу од 95.225,07 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

Закуп до 

31.12.2020. године

9.522,51 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016085

86

- стан у објекту у Београду, у ул. Београдског батаљона бр. 63, постојећем на кат.парц.бр. 

13399/16  КО Чукарица, уписан у ЛН 13141 КО Чукарица, као посебан део зграде бр. 1 на улазу 

број 63 као стан бб дуплекс у нивоу приземља и спрата, петособан са четири терасе корисне 

површине 182 м2,                                                                                                                                                              

- гаража бр. 13, површине 29 м2, у објекту постојећем на кат.парц.бр. 13399/1, КО Чукарица, 

уписаном у ЛН 2517 КО Чукарица

У износу од 1.588,27 евра/м2 за стан и 788 

евра/м2 за гаражу, односно у укупном износу 

311.917,57 евра (стан 289.065,51 евра и 

гаража 22.852,06 евра) по средњем курсу НБС 

на дан процене

Закуп до 

31.12.2022. године

31.191,76 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016086

87

- стан у објекту у Београду, у ул. Београдског батаљона бр. 65, постојећем на кат.парц.бр. 

13399/16  КО Чукарица, уписан у ЛН 13141 КО Чукарица, као посебан део зграде бр. 1 на улазу 

број 65 као стан бб дуплекс у нивоу приземља и спрата, петособан са четири терасе корисне 

површине 182 м2,                                                                                                                                                              

- гаража бр. 27, површине 27 м2, у објекту постојећем на кат.парц.бр. 13399/1, КО Чукарица, 

уписан у ЛН 2517 КО Чукарица

У износу од 1.588,27 евра/м2 за стан и 788 

евра/м2 за гаражу, односно у укупном износу 

310.341,57 евра (стан 289.065,51 евра и 

гаража 21.276,06 евра) по средњем курсу НБС 

на дан процене

Закуп до 

31.12.2022. године

31.034,16 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016087

88

- стан у објекту у Београду, у ул. Београдског батаљона бр. 71, постојећем на кат.парц.бр. 

13399/18  КО Чукарица, уписан у ЛН 13142 КО Чукарица, као посебан део зграде бр. 1 на улазу 

број 71 као стан бб дуплекс у нивоу приземља и спрата, петособан са четири терасе корисне 

површине 182 м2,                                                                                                                                                              

- гаража бр. 12, површине 29 м2, у објекту постојећем на кат.парц.бр. 13399/1, КО Чукарица, 

уписан у ЛН 2517 КО Чукарица

У износу од 1.588,27 евра/м2 за стан и 788 

евра/м2 за гаражу, односно у укупном износу 

311.917,57 евра (стан 289.065,51 евра и 

гаража 22.852,06 евра) по средњем курсу НБС 

на дан процене

Закуп до 

31.12.2021. године

31.191,76 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016088



89

- стан у објекту у Београду, у ул. Београдског батаљона бр. 73, постојећем на кат.парц.бр. 

13399/18  КО Чукарица, уписан у ЛН 13142 КО Чукарица, као посебан део зграде бр. 1 на улазу 

број 73 као стан бб дуплекс у нивоу приземља и спрата, петособан са четири терасе корисне 

површине 182 м2,                                                                                                                                                              

- гаража бр. 15, површине 28 м2, у објекту постојећем на кат.парц.бр. 13399/1, КО Чукарица, 

уписан у ЛН 2517 КО Чукарица

У износу од 1.588,27 евра/м2 за стан и 788 

евра/м2 за гаражу, односно у укупном износу 

311.129,57 евра (стан 289.065,51 евра и 

гаража 22.064,06 евра) по средњем курсу НБС 

на дан процене

Закуп до 

31.12.2022. године

31.112,96 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016089

90

- стан у објекту у Београду, у ул. Београдског батаљона бр. 43а, постојећем на кат.парц.бр. 

13399/14  КО Чукарица, уписан у ЛН 13136 КО Чукарица, као посебан део зграде бр. 1 на улазу 

број 43а као стан бр. 1, дуплекс у нивоу приземља и спрата, петособан са две терасе корисне 

површине 163 м2 и подрумом површине 48 м2,                                                                                                                                                         

- гаража бб, површине 18 м2, у објекту постојећем на кат.парц.бр. 13399/14, КО Чукарица, уписан 

у ЛН 13136 КО Чукарица

У износу од 1.588,27 евра/м2 за стан, 794,14 

евра/м2 за подрум и 788 евра/м2 за гаражу, 

односно у укупном износу 311.199,91 евра 

(стан 258.888,34 евра, подрум 38.118,53 и 

гаража 14.184,04 евра) по средњем курсу НБС 

на дан процене

Закуп до 

31.12.2021. године

31.119,99 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016090

91
пословни простор површине 68 м2, у приземљу објекта у Београду, у ул. Београдска бр.54-56, 

постојећем на кат.парц.бр. 10, КО Врачар, уписан у ЛН 1997, КО Врачар

У износу од 3.129,36 евра/м2, односно у 

укупном износу од  212.796,58 евра по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп на 

неодређено време

21.279,66 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016091

92
пословни простор површине 71 м2, у приземљу објекта у Београду, у ул. Београдска бр.54-56, 

постојећем на кат.парц.бр. 10, КО Врачар, уписан у ЛН 1997, КО Врачар

У износу од 3.129,36 евра/м2, односно у 

укупном износу од  222.184,67 евра по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп на 

неодређено време

22.218,47 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016092

93
пословни простор површине 53 м2, у приземљу објекта у Београду, у ул. Београдска бр.54-56, 

постојећем на кат.парц.бр. 10, КО Врачар, уписан у ЛН 1997, КО Врачар

У износу од 3.129,36 евра/м2, односно у 

укупном износу од 165.856,16 евра по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп на 

неодређено време

16.585,62 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016093

94
пословни простор површине 62 м2, у објекту у Београду, у ул. Макензијева бр. 26-28, постојећем 

на кат.парц.бр. 1702/1, КО Врачар, уписан у ЛН 2508, КО Врачар

У износу од 2.496,09 евра/м2, односно у 

укупном износу од 154.757,98 евра по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп на 

неодређено време

15.475,80 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016094

95
пословни простор бр. 1/Б, површине 39,70 м2, у призељу објекта у Београду, у ул. Цара Николаја 

II  бр. 66, постојећем на кат.парц.бр. 2272, КО Врачар, уписан у ЛН 2715, КО Врачар

У износу од 2.485,94 евра/м2, односно у 

укупном износу од 98.691,87 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

Закуп на 

неодређено време

9.869,19 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016095

96
пословни простор површине 316 м2, у приземљу објекта у Београду, у ул. Кеј ослобођења бр. 29, 

постојећем на кат.парц.бр. 950, КО Земун, уписан у ЛН 8531, КО Земун 

У износу од 1.874,24 евра/м2, односно у 

укупном износу од 592.260,82 евра по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп до 

06.02.2020. године

59.226,08 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016096

97

128/247 удела у пословном простору ББ, у сутерену објекта у Београду, у ул. Косанчићев венац 

бр. 29, постојећег на кат.парц.бр. 1948/1, КО Стари град, уписан у ЛН 2717 КО Стари град, као 

"пословни простор за који није утрвђена делатност"

У износу од 2.844,80 евра/м2 за пословни 

простор, односно у укупном износу од 

364.134,40 евра по средњем курсу НБС на дан 

процене

Закуп до 

27.12.2026. године, 

Република Србија 

је уписана као 

држалац са уделом 

119/247 пословног 

простора, за који је 

у току поступак 

озакоњења

36.413,44 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016097

98

објекат у Београду, у ул. Београдског батаљона бр. 119, који се састоји од стана површине 202 м2 

и гараже површине 20 м2, постојећи на кат.парц.бр.13399/28, КО Чукарица, уписан у ЛН 13149 

КО Чукарица, са земљиштем које чини катастарска парцела површине 187 м2

У износу од 1.588,27 евра/м2 за стан , 788 

евра/м2 за гаражу и 388,88 евра/м2 за 

земљиште, односно у укупном износу 

409.310,54 евра (стан 320.830,54 евра, гаража 

15.760,00 евра и земљиште 72.720,00 ) по 

средњем курсу НБС на дан процене

Закуп до 

31.12.2025. године

40.931,05 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016098



99
пословни простор површине 34 м2, у објекту у Београду, у ул. Макензијева бр. 26-28, постојећем 

на кат.парц.бр. 1702/1, КО Врачар, уписан у ЛН 2508, КО Врачар

У износу од 2.246,48 евра/м2, односно у 

укупном износу од 76.380,55 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

7.638,06 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016099

100
пословни простор површине 32 м2, у објекту у Београду, у ул. Варваринска 17 а, постојећем на 

кат.парц.бр. 1775, КО Вождовац, уписан у ЛН 1686 КО Вождовац

У износу од 1.059,66 евра/м2, односно у 

укупном износу од 33.909,01 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

3.390,90 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016100

101
стан бр. 37, површине 38 м2, у објекту у Београду, у ул. Народних хероја 4, постојећем на 

кат.парц.бр. 952, КО Нови Београд, уписан у ЛН 2539, КО Нови Београд

У износу од 1.243,61 евра/м2, односно у 

укупном износу од 47.257,11 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

4.725,71 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016101

102
стан бр. 3, површине 20 м2, у обејкту у Београду, у Седам земунских планинара бр. 10, 

постојећем на кат.парц.бр. 620/4, КО Земун, уписан у ЛН 2410, КО Земун 

У износу од 1.056,66 евра/м2, односно у 

укупном износу од 21.133,21 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

2.113,31 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016102

103
 стан бр. 2, површине 29 м2, у објекту у Београду, у ул. Народних хероја бр. 5, постојећем на 

кат.парц.бр. 974, КО Нови Београд, уписан у ЛН 2538, КО Нови Београд

У износу од 1.243,61 евра/м2, односно у 

укупном износу од 36.064,69 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

3.606,47 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016103

104
стан бр. 1, површине 32 м2, у објекту у Београду, у ул. Отона Жупанчића 22, постојећем на 

кат.парц.бр. 271/1, КО Нови Београд, уписан у ЛН 1839, КО Нови Београд 

У износу од 1.243,61 евра/м2, односно у 

укупном износу од 39.795,52 евра по средњем 

курсу НБС на процене

3.979,55 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016104

105
стан бр. 47, површине 53 м2, у објекту у Београду, у ул. Студентска бр. 1, постојећем на 

кат.парц.бр. 961, КО Нови Београд, уписан у ЛН 2078, КО Нови Београд

У износу од 1.158,26 евра/м2, односно у 

укупном износу од 61.387,92 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

6.138,79 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016105

106
стан бр. 17, површине 73 м2, у објекту у Београду, у ул. Милутина Миланковића бр. 32, 

постојећем на кат.парц.бр. 2838, КО Нови Београд, уписан у ЛН 3517 КО Нови Београд

У износу од 1.104,62 евра/м2, односно у 

укупном износу од 80.637,26 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

8.063,73 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016106

107
стан бр. 25, површине 40 м2, у објекту у Новом Саду, у ул. Париске комуне  бр. 33, постојећем на 

кат.парц.бр.4954, КО Нови Сад 1, уписан у ЛН 1491 КО Нови Сад 1

У износу од 772,21 евра/м2, односно у 

укупном износу од 30.888,58 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

3.088,86 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016107

108
стан бр. 14, површине 24 м2, у објекту у Београду, у ул. Бул. Зорана Ђинђића бр. 108, постојећем 

на кат.парц.бр. 982, КО Нови Београд, уписан у ЛН 2413, КО Нови Београд

У износу од 1.243,61 евра/м2, односно у 

укупном износу од 29.846,60 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

2.984,66 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016108

109
стан бр. 10, површине 31 м2, у објекту у Београду, у ул. Бул. Зорана Ђинђића бр. 118, постојећем 

на кат.парц.бр. 978/1, КО Нови Београд, уписан у ЛН 328, КО Нови Београд

У износу од 1.243,61 евра/м2, односно у 

укупном износу од 38.551,91 евра по средњем 

курсу НБС на дан процене

3.855,19 евра према 

званичном средњем 

курсу НБС на дан 

уплате

2016746445262016109


