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Предмет продаје

Републичка дирекција за имовину, објавила је оглас број 8. непокретност бр. 32 од
24.04.2020. године о отуђењу непокретности у својини Републике Србије, прикупљањем
писаних понуда. Јавни оглас је доступан овде, списак непокретности је доступан овде.

Једна од непокретности је и хотел са припадајућим објектима који је у јавним исправама
уписан као Јавна својина Републике Србије (детаљнији опис на следећој страни).

Изграђен је 1953. године, од када је носио назив “Златар”. Назив је промењен 1974.
године у "Космај", а крајем 90-их година у “Red Star”, с обзиром на то да се о њему
старало СД “Црвена Звезда”. Од 2016. године у власништву је Републике Србије.

Почетна цена је 482 хиљаде евра за 2254 m2. Постојеће стање објеката захтева
значајна улагања. Урбанистички услови дају могућност проширења постојећих
капацитета.

Хотел је окружен шумским 
комплексом са богатом 

вегетацијом. 
Стрме стране планине обрасле 

су претежно буковом и 
храстовом шумом, а 

местимично и четинарском. 
Благе падине су под травнатом 
вегетацијом, а подножје под 

воћњацима и њивама.

Хотелски комплекс позицониран је на територији Градске општине Сопот, на идиличној
локацији у непосредној близини врха планине Космај, на надморској висини од 626м.
Од центра Београда је удаљен 45км oко 40мин ауто превозом.

Окружење и локација комплекса су идеални за породични, пословни и спортски туризам.

Географски положај је изузетно повољан, локација је опремљена квалитетном путном и
осталом инфраструктуром. Системи који се тичу електричне енергије, природног гаса,
воде, отпадних вода, брзог оптичког интернета су могући на предметној локацији.

Хотел на Космају

Могућности за улагање у хотел на Космају

ЛОКАЦИЈА

http://www.rdi.gov.rs/doc/oglasi/Oglas-za-sajt-sa-obrascima.pdf
http://www.rdi.gov.rs/doc/oglasi/Spisak-nepokretnosti-za-sajt,oglas-8.pdf


Објекти који се налазе у саставу комплекса хотела су:

•Зграда угоститељства – хотел, изграђен на кп.бр. 5245/3 КО Неменикуће, спратности
По+П+2, укупне нето површине 1468,22 м².

Предметни објекат састоји се од сутерена, приземља и два спрата:

-У сутерену објекта предвиђен је магацински простор ресторана, гардероба, санитарни
простор и вешерница. Нето површина сутерена износи 236,85 м².

-У приземљу објекта предвиђен је улазни део, ресторан са кухињом, санитарни простор,
друштвени простор и смештајне јединице. Нето површина приземља износи 633,80 м².

-На првом и другом спрату објекта предвиђене су смештајне јединице. Нето површина
првог спрата износи 357,86 м², нето површина другог спрата износи 239,71 м².

-Смештајни капацитети објекта су 41 соба, од тога: једнокреветних 8, двокреветних 31,
трокреветних 1 и апартман 1.

Корисна површина већине соба износи око 14 м², у чијем склопу се налази купатило,
површине 2,70 м². Две собе имају корисну површину од око 10 м², у чијем скопу се
налази купатило површине 2,40 м². Апартман се састоји из три јединице (две собе и
купатило). Укупна корисна површина апартмана износи око 28 м², од којих собе носе
површину 13 м²и 10 м², а купатило површину од око 3,03 м².

-У приземљу се налази 9 соба (двокреветних 8 и трокреветних 1), на првом спрату се
налази 19 соба (једнокреветних 4, двокреветних 14 и апартман 1) и на другом спрату се
налази 13 соба (једнокреветних 4 и двокреветних 9).

•Објекат за смештај особља, изграђен је на кп.бр. 5206/2 КО Неменикуће, спратности
П0+П+0, укупне површине 154,94 м².
•Помоћни објекат изграђен је на кп.бр. 5206/5 КО Неменикуће, спратности П+0, бруто
површине у основи 22 м².
•Објекат за рекреацију-базен, изграђен је на кп.бр. 5245/2 КО Неменкуће, бруто
површине у основи 590 м².
•Помоћни објекат, изграђен на кп.бр. 5245/4 КО Неменикуће, спратности П+0, бруто
површине у основи 17 м².
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Постојећи смештајни капацитети

Једнокреветне собе 8

Двокреветне собе 31

Трокреветне собе 1

Апартмани 1



Одлике и туристички потенцијали:
-Космај је висине 626 метара, на њему се истичу
три врха: Мали, Голи и Рутави. Својим изгледом
доминира у овом делу ниске Шумадије.
-Близина манастира Тресије, Павловац, Кастељан,
цркава у Неменикућу, Рогачи и Кораћици.
-На Космају, у непосредној близини хотела се
налазе упечатљиви споменици страдалима у Првом
и Другом светском рату.
-Видиковац који пружа невероватан поглед у
широком луку централно орјентисан ка Београду.
-Мноштво асфалтираних и шумских путева и
нетакнуто пространство пружају могућност за
бављење спортом и рекреацијом.
-Велики број излетника који сваког викенда
посећује планину.

Планина Космај представља заштићено природно
подручје у категорији предела изузетних одлика, са
установљеним режимом заштите II и III степена.
Благе падине, пропланци, утабане стазе и богата
шумска вегетација чине Космај једном од
омиљених излетничких локација. На овој планини,
по подацима Еколошког друштва ,,Космај" из
Сопота, постоји 95 извора, 551 врста биљака, око
стотину врста птица и чак 300 врста гљива. Космај
представља идеално место за породичне излете, јер
је одлично уређен, са довољно путоказа и
практичних одморишта. Оно највредније што
Космај нуди је мир и уживање у нетакнутој, а
питомој природи.
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Туризам и природне одлике Космаја

Удаљење од градова

Београд 45 км

Нови Сад 140 км

Ниш 220 км

Сопот 8 км

Младеновац 10 км

Аранђеловац 30 км

Топола 35 км

Крагујевац 70 км

Чачак 90 км

Удаљење од саобраћајница

Аутопут
Београд-Ниш

15 км

Аутопут
Милош Велики

50 км

Авалски пут 10 км

Ибарска
магистрала

30 км

http://stillinbelgrade.com/the-renaissance-of-brutalism-in-the-photography-of-xiao-yang/


Хотел на Космају

Космај као међународно препозната туристичка дестинација надомак Београда

”Crowning the densely forested Kosmaj mountain (626m), this alien-like structure is a 
prime example of Yugoslav-era spomenik (memorial) architecture. Five fins form a 
huge star-shaped monument that honours the fallen WWII Partisan soldiers of the Kosmaj
Detachment and symbolises Šumadija region's libertarian spirit.
It's a great spot for hiking and cycling (particularly the path forming a loop around the 
memorial), well marked, with picnic areas that are popular on summer weekends.

Kosmaj lies 50km south of Belgrade and is best visited by car.” [emphasis added]

Beautiful mountain Kosmaj and old Tresije Monastery on its slopes

“Just the other day in october month, we went to Sopot, to see this small serbian town in the Sumadija, region just 
beneath Belgrade. Here we decided to make some hike to the sides of Kosmaj, the very nice and picturesque 
mountain. And after some rambling done through the woods and groves of Kosmaj we stopped by one of the pearls 
of serbian medieval architectural religious building, i.e. the Tresije Monastery.
In fact, it is called the Temple of Saint Archangel Gabriel and was built in the time of Despot Stefan Lazarevic, at the 
end of 14th century or at the beginning of 15th.
Interesting is design of the building, with the side entrance, that leads through three stone sections with two sided 
roofs, toward the main domed building, beautifully arched on the sides of it. There is a stone plate in front of the church, 
with the inscription on it, reading about saint Stefan Lazarevic.
Very nice church, indeed” [emphasis added]

Споменик на Космају је један од најупечатљивих експоната у светски чувеној поставци у
њујоршком Музеју модерне уметности (енгл. Museum of Moder Art – MoMa):

Toward a Concrete Utopia
Architecture in Yugoslavia, 1948–1980

https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g1989118-d1987383-r431906930-Tresije-Sopot_Belgrade.html
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931
https://www.moma.org/magazine/articles/19
https://www.tripadvisor.com/Attractions-g1989118-Activities-Sopot_Belgrade.html
https://www.lonelyplanet.com/serbia/attractions/kosmaj-memorial/a/poi-sig/1603975/360673


ХВАЛА!

Градска општина Сопот
Космајски трг 5, 11450 Сопот, Београд
Тел.: 011/8251 155, 8251 255, 8251 379, 8251 336
Ф:011/8251 136
informisanje@sopot.org.rs

Линкови на јавни оглас и документацију:
http://www.rdi.gov.rs/oglasi.php#264

http://www.rdi.gov.rs/doc/oglasi/Oglas-za-sajt-sa-obrascima.pdf
http://www.rdi.gov.rs/doc/oglasi/Spisak-nepokretnosti-za-sajt,oglas-8.pdf

http://www.rdi.gov.rs/oglasi.php
http://www.rdi.gov.rs/doc/oglasi/Oglas-za-sajt-sa-obrascima.pdf
http://www.rdi.gov.rs/doc/oglasi/Spisak-nepokretnosti-za-sajt,oglas-8.pdf
https://www.linkedin.com/company/municipality-of-sopot/
https://www.facebook.com/opstina.sopot/
https://www.instagram.com/gradskaopstinasopot/



