
ЈП „Национални парк Тара“ 

40 Број: 1120/7-1 

Датум: 21.01.2019. године 

Бајина Башта 

 

 

Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности јавној својини, на 

основу Одлуке о издавању објеката у јавној својини у закуп број: 679/5, коју је донео Надзорни 

одбор ЈП „Национални парк Тара“  Бајина Башта, дана 20.06.2018. и Решења Републичке 

дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 464-1554/2018 од 14.09.2018. o давању 

начелне сагласности на предметну одлуку, објављује:  
 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЈАВНОГ ОГЛАСА  

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА БРОЈ: 1120/7 

РАСПИСАНОГ 18.01.2019. 
 

 

            1. Врши се измена и допуна - I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА у члану 4 став 2 и додаје се да 

право учествовања на огласу имају и физичка лица, па члан 4 став 2 сада гласи: 

- „Право учествовања на огласу, имају сва заинтересована правна лица, физичка лица 

и предузетници.“ 

 

            2. Врши се измена и допуна - I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА у члану 5 у погледу рока за 

закључење уговора о закупу по избору најповољнијег понуђача и исти се продужава за седам 

дана, па уместо предвиђених седам дана исти сада предвиђа „четрнаест дана“. 

 

             3. Врши се измена и допуна - II ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ у погледу понуде 

која се доставља за физичка лица, те се предвиђа да  „понуда за физичка лица, поред осталог 

већ обавезног прописано огласом, мора обавезно садржати и:  име и презиме, адресу, број 

личне карте, јединствени матични број грађана.“ 

 

4. Врши се измена и допуна - IV РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ те се рок за 

достављање продужава за седам дана, тако да тај члан сада гласи: 

- „Рок за ДОСТАВЉАЊЕ понуда је од дана јавног оглашавања 18.01.2019. закључно 

са даном 01.02.2019. до 12:00 часова.“ 

 

           5. Врши се измена и допуна - V ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА тако што се 

датум отварања понуда помера за седам дана у напред, тако да тај члан сада гласи: 

- „Отварање понуда по овом огласу биће извршено у петак 01.02.2019. у 12:05 часова у 

просторијама ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта у Бајиној Башти, Миленка 

Топаловића бр. 3.“ 

 

           6. У свему осталом постојећи ЈАВНИ ОГЛАСА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА БРОЈ: 1120/7 

РАСПИСАН 18.01.2019. остаје непромењен. 

 
 

                                                                                                                                                                Комисија за 

спровођење поступка издавања 

у закуп непокретности у јавној својини 

 

 
 


