_____________________________________
(ime i prezime / naziv)
___________________________________________
(adresa)
___________________________________________
(OIB)

____________________________________
(telefon)
OPĆINA ORLE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Orle 5
10 411 Orle
PREDMET: Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Orle
- dostavlja se,
Na temelju objavljenog Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Orle od 13.03.2020. godine, podnosim ponudu za
zakup poljoprivrednog zemljišta, i to:
Redni broj iz
popisa k.č.
(Prilog 1.)
PTC.

k.č.br.

k. o.

Za sudjelovanje na javnom natječaju
dokumentaciju (zaokružiti dostavljeno):

početna cijena
(kn)

uz

ponudu

ponuđena cijena
(kn)

prilažem

slijedeću

1. potvrdu Općine Orle, Jedinstvenog upravnog odjela, o podmirenju svih obveza s
osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
2. potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,
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3. izjavu da na području Republike Hrvatske nema duga s osnova korištenja
poljoprivrednog zemljišta i da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi
postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta (Obrazac 1.),
4. izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u
daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate
po ugovoru (Obrazac 3.),
5. gospodarski program (Obrazac 5.),
6. izjava pravne osobe sudionika javnog natječaja iz točke III. podtočke 1.a ovog
javnog natječaja o povezanim fizičkim i pravnim osobama (Obrazac 2.),
7. dokumentacija navedena pod brojem 6., 8. i 9. u Tablici 1. za povezane fizičke i
pravne osobe sa sudionikom javnog natječaja iz prethodne točke 6.,
8. izjava sudionika javnog natječaja iz točke III. podtočke 1. b ovog javnog natječaja
da su ispunjavali gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status
dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do
trenutka raspisivanja natječaja, odnosno izjava sudionika javnog natječaja iz točke III.
podtočke 1.b ovog javnog natječaja koji u ugovorima temeljem kojih ostvaruju status
dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao sastavni dio ugovora, da
su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i
nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac 4.)
9. Dokumentaciju temeljem koje ostvarujem prvenstveno prava zakupa (zaokružiti
dostavljeno u Tablici 1.).

_________________________
(mjesto i datum)

__________________________
(potpis/pečat podnositelja ponude)

