
ЈВП „Воде Војводине“ 
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25                                                                                     СИ-Пријава  

 

ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 
 

за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине за сенокос или сенокос и испашу на 
каналу  _____________________ , јединица закупа - ЈЗ под редним бројем _________ 

 

1. Подаци о подносиоцу пријаве: 

За физичко лице 

Име и презиме подносиоца пријаве  

Адреса подносиоца пријаве   

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)  

Број личне карте  

Контакт (телефон;  е- mаil)   

За правно лице/предузетника 

Пословно име правног лица/ предузетника  

Адреса и седиште  правног лица/ предузетника  

Контакт (телефон;  е- mаil) и име особе за контакт   

Подаци из регистра 
привредних субјеката: 

за правно лице матични бр. (МБ): 

 порески индентификациони бр. (ПИБ): 

за предузетника матични бр. (МБ): 

 јединствени мат. бр. грађана (ЈМБГ): 

Законски заступник понуђача  

Лице овлашћено за потписивање понуде  
(уз овлашћење)  

2. Подаци за јединицу закупа  - ЈЗ  (из Табеле бр.3):
 

Назив канала  

Редни број ЈЗ  

Стационажа канала за ЈЗ  (km - km) од km                                            до km  

Површина ЈЗ                                                        (ha) 

3. 
Број текућег рачуна за враћање уплаћеног 
депозита:  

4. Изјава понуђача:  

Изјављујем да прихватам све услове из јавног огласа објављеног у дневном листу ________________________ 
од ____. ____.2018. год., и да на име накнада (за коришћење водног земљишта) по решењима издатим од ЈВП 
„Воде Војводине“ немам неизмирених обавеза 

● Уз пријаву се прилаже: 

Копија извода или решења о упису понуђача у регистар привредних субјеката 
(Агенција за привредне регистре) или у други одговарајући регистар  

број: ____________________ 
од   : ____________________ 

Овлашћење за заступање  

Доказ о уплати депозита у износу од 20% од укупно понуђене годишње 
закупнине  

Остало : 

Датум 

 

____________________________ 

 

М.П. 

(правног лица/предузетника) 

Подносиоц пријаве 

_______________________________ 

(својеручни потпис) 

_______________________________ 
(име и презиме штампаним словима) 

 
Напомена:  

 податке за јединицу закупа - ЈЗ преузети из Табеле бр.3 (која се налази на интернет страници ЈВП „Воде 
Војводине“: www.vodevojvodine.rs, и на огласним таблама  Радних јединица (Сомбор, Оџаци, Врбас, Нови Сад, 
Нови Бечеј, Зрењанин), Секције (Вршац), као и у Месним заједница  (у којима се ЈЗ налазе). 
 

http://www.vodevojvodine.rs/

