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

ПОЉ-Понуда

ПОНУДА
за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине
у пољопривредне сврхе
1)

2)

3)
4)

Подаци за јединицу закупа - ЈЗ (из табеле у јавном огласу):
Назив водотока/канала
Редни број ЈЗ
/19
Подаци о подносиоцу понуде:
За физичко лице
Име и презиме подносиоца понуде
Адреса подносиоца понуде
Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и број личне
карте (БЛК)
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
за правно лице
матични бр. (МБ):
порески индентификациони бр. (ПИБ):
Подаци из регистра
привредних субјеката:
за предузетника
матични бр. (МБ):
јединствени мат. бр. грађана (ЈМБГ):
Понуђена висина годишње закупнине за ЈЗ:
(динара)
Депозит за учешће у поступку:
Висина уплаћеног депозита за јединицу закупа - ЈЗ :
(динара)
Депозит (из табеле у тачки 1. јавног огласа огласа) се уплаћује:
на адресу ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад,
сврха упате је депозит уз понуду – пољопривреда,
број текућег рачуна за уплату је : 275-0020221106378-79

Број текућег рачуна за враћање уплаћеног депозита:
Изјава понуђача:
Изјављујем да прихватам све услове из јавног огласа објављеног у дневном листу „DNEVNIK Vojvodina
PRESS“ DOO“ од __.11.2019.год., и да на име накнада (за коришћење водног земљишта) по решењима
издатим од ЈВП „Воде Војводине“ немам неизмирених обавеза
●
Уз понуду се прилаже:
(1) фотокопија личне карте или очитана ЛК са чипом, за физичка лица
(2) копија извода или решења о упису понуђача у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне
регистре) или у други одговарајући регистар
(3) овлашћење/пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде
(4) доказ о уплати депозита у износу од 20% од понуђене укупне висине годишње закупнине за ЈЗ из
тачке 4) – фотокопију уплатнице и сл.
Датум
Подносиоц понуде
______________________________
М.П.
(својеручни потпис)
____________________________
(за правно лице/предузетника)
_______________________________
5)

(име и презиме штампаним словима)

Напомена:
 понуђена висина закупнине за јединицу закупа - ЈЗ не може бити мања од почетне цене
закупнине за јединицу закупа - ЈЗ (из табеле у јавном огласу).
 сва документација у вези са јавним огласом налази се и на интернет страници ЈВП „Воде
Војводине“: www.vodevojvodine.rs;

