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Образац бр.1

П Р И Ј А В А      Н А     О Г Л А С
КАО  ПОНУЂАЧ:

1._________________________________________________________________________
(НАЗИВ  И  СЕДИШТЕ  ПРАВНОГ  ЛИЦА)

ПИБ:____________________

Матични  Број : ____________________

Жиро  рачун : __________________________________________________________

Број регистрованог пољопривредног газдинства : _____________________________________

2._________________________________________________________________________
(ИМЕ  И ПРЕЗИМЕ,АДРЕСА  ФИЗИЧКОГ  ЛИЦА)

ЈМБГ: _______________________________

Рачун  регистрованог  газдинства : _______________________________________

Број регистрованог пољопривредног газдинства : _____________________________________

ПРИЈАВЉУЈЕМ  СЕ  КАО  ПОНУЂАЧ  ЗА :

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ У  КО:______________________________________________
ЗА ЈЕДИНИЦУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (јавно  надметање)
Бр: ______________________________________________________________________

МОЈА ПОНУДА ИЗНОСИ: ________________________ динара по хектару

- Износ уплаћеног депозита : ___________________,   датум уплате депозита: ____________.

- Обишао/ла  сам  земљиште  за  које  се  пријављујем  на  надметање, дана _____________.
- Нисам  обишао/ла  земљиште  за  које  се  пријављујем  на  надметање,иако  ми  је

пружена прилика  за  то.
- Прочитао/ла  сам  објављени  оглас,упознат/а  сам  са  његовим  садржајем  и  прихватам

све  његове  услове.
Уз  пријаву  прилажем фотокопију следеће документације:

 формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 доказ о уплати депозита
 за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију

наведену у делу II тачка 3. огласа број 464 – 55/2019 – II,
- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да
има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој
се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
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- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног
земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву
пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не
старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног
земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа
(не старији од шест месеци).
-За јавна надметања број 169, 194, 195, 83, 84 понуђач доставља и Изјаву (објављена на веб
презентацији Управе за пољопривредно земљиште у делу Модели докумената) којом се обавезује да
предметно земљиште узме у закуп ради инвестиционог улагања. Изјава се доставља за сваку
јединицу јавног надметања појединачно.

 за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за
пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. огласа
број 464 - 55/2019 – II,

 за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу
енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију
наведену у делу II тачка 5. огласа број 464 - 55/2019 – II;

Пландиште
Датум : ___________________ године ___________________________________

(Потпис понуђача - овлашћеног  лица)


