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УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ДЕПОЗИТА

 ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ ЗА

О Г Л А С 

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ      
   

ЗА 2015. годину

Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о 
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, 
за свако јавно надметање појединачно, и то:

за физичка лица:

рачун број: 840-710804-67
модел: /
позив на број: 1-ЈМБГ-ШЈН

Појашњење начина уплате за физичка лица:
У поље позив на број уноси се ОБАВЕЗНО прво број 1, цртица, ЈМБГ лица које 
уплаћује ДЕПОЗИТ, цртица шифра јавног надметања за коју се пријављује.

за правна лица:

рачун број: 840-710804-67
модел: /
позив на број: 2-ПИБ-ШЈН

Појашњење начина уплате за правна лица:

У поље позив на број уноси се ОБАВЕЗНО прво број 2, цртица, ПИБ правног лица 
које уплаћује ДЕПОЗИТ, цртица шифра јавног надметања за коју се правно лице 
пријављује.



Појашњење начина доплате депозита за физичка лица за надметања:

Код доплате депозита у поље позив на број ОБАВЕЗНО се прво уноси број 3, цртица 
ЈМБГ физичког лица које доплаћује ДЕПОЗИТ, цртица шифра јавног 
надметања за коју се физичко лице пријавило.

Појашњење начина доплате депозита за правна лица за надметања:

Код доплате депозита у поље позив на број ОБАВЕЗНО се прво уноси број 4, цртица 
ПИБ правног лица које доплаћује ДЕПОЗИТ, цртица шифра јваног надметања 
за коју се правно лице пријавило.

Појашњење начина уплате депозита за физичка лица за надметања из 2014. године:

Код уплате депозита у поље позив на број ОБАВЕЗНО се прво уноси број 5, цртица 
ЈМБГ физичког лица које доплаћује ДЕПОЗИТ, цртица шифра јавног 
надметања за коју се физичко лице пријавило.

Појашњење начина уплате депозита за правна лица за надметања из 2014. године:

Код уплате депозита у поље позив на број ОБАВЕЗНО се прво број 6, цртица ПИБ 
правног лица које доплаћује ДЕПОЗИТ, цртица шифра јавног надметања за коју
се правно лице пријавило.

Појашњење начина доплате депозита за физичка лица за надметања из 2014. године:

Код доплате депозита у поље позив на број ОБАВЕЗНО се прво уноси број 7, цртица 
ЈМБГ физичког лица које доплаћује ДЕПОЗИТ, цртица шифра јавног 
надметања за коју се физичко лице пријавило.

Појашњење начина доплате депозита за правна лица за надметања из 2014. године:

Код доплате депозита у поље позив на број ОБАВЕЗНО се прво уноси број  8, цртица 
ПИБ правног лица које доплаћује ДЕПОЗИТ, цртица шифра јваног надметања 
за коју се правно лице пријавило.
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