
ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Попис слободног и расположивог простора за давање у закуп

Бр Предмет закупа Етажа Намена

Број 

позиција

Димензије 

простора 

(m²)
Услови

1 Локал у згради Приземље

Малопродаја робе која не 

подлеже ограничењима 1 17,26

Регистровано правно лице за промет робом широке 

потрошње. Забрана промета алкохола и дуванских 

производа, робе неприкладног садржаја и изгледа

2 Ходник (чекаоница) Приземље

Вендинг апарати за 

самопослуживање топлим и 

хладним напицима и snack 

производима 2 1,6

Апарат за топле напитке на бази еспресо и инстант кафе са 

и без млека, ирисх цаппуццино, чај инстант, топла 

чоколада инстант, са могућношћу прикључења на 

водоводну мрежу и са могућношћу сопственог резервоара 

за воду. Апарат за хладне напитке, вода газирана и 

негазирана, сокови безалкохолни газирани и негазирани, 

сокови воћни, снацк производи слани и слатки. Апарат 

враћа кусур у целости

3 Ходник (чекаоница) Приземље Банкомат 1 0,8 Понуђач мора да је регистрована банка у Р. Србији

4 Ходник (чекаоница) Приземље

Вендинг апарати за 

самопослуживање топлим  

напицима 1 0,8

Апарат за топле напитке на бази еспресо и инстант кафе са 

и без млека, ирисх цаппуццино, чај инстант, топла 

чоколада инстант, са могућношћу прикључења на 

водоводну мрежу и са могућношћу сопственог резервоара 

за воду. Апарат враћа кусур у целости.

5 Ходник (чекаоница) Трећи спрат

Вендинг апарати за 

самопослуживање топлим и 

хладним напицима и snack 

производима 2 1,6

Апарат за топле напитке на бази еспресо и инстант кафе са 

и без млека, ирисх цаппуццино, чај инстант, топла 

чоколада инстант, са могућношћу прикључења на 

водоводну мрежу и са могућношћу сопственог резервоара 

за воду. Апарат за хладне напитке, вода газирана и 

негазирана, сокови безалкохолни газирани и негазирани, 

сокови воћни, снацк производи слани и слатки. Апарат 

враћа кусур у целости

6 Просторија (соба) Приземље Фотографска радња 1 1,6

Регистровано правно лице или предузетник за обављање 

фотографских услуга и са најмање 5 година искуства на 

сличним пословима (фотограф у породилишту)

7 Ходник (чекаоница) Приземље

Холдер-носач рекламне 

поруке 1

Рекламни материјал мора бити у складу са Законом о 

здравственој заштити и Законом о оглашавању

8 Ходник (чекаоница) Први/други/трећи спрат

Холдер-носач рекламне 

поруке 1

Рекламни материјал мора бити у складу са Законом о 

здравственој заштити и Законом о оглашавању

9 Соба за отпуст беба Приземље

Холдер-носач рекламне 

поруке 1

Рекламни материјал мора бити у складу са Законом о 

здравственој заштити и Законом о оглашавању

* Клиника није у систему ПДВ-а. Исказане цену су у бруто износу без ПДВ-а.


