
PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI ILIJA 

Ime i prezime ponuditelja / Naziv obrta ili 

trgovačkog društva (tvrtka) 
 

Adresa prebivališta/sjedišta  

OIB ponuditelja  

Kontakt telefon  

Elektronička pošta  

Broj računa (IBAN) ponuditelja  

 

Podnosim ponudu za __________________________________________________________                    

                                  (navesti zemljišnoknjižnu oznaku i redni broj nekretnine u natječaju) 

 

Ponuđeni iznos (brojem): _________________________________________________  kuna. 

Ponuđeni iznos (slovima): _________________________________________________kuna. 

Napomena: Ponuđena cijena ne smije biti niža od minimalne cijene utvrđene javnim 

natječajem.  

Ukupno plaćena jamčevina: ________________________________________________ 

kuna. 

Datum ponude: ______________________________________________ 2022. godine. 

 

Potpis ponuditelja: ___________________________________________ 

 

Ponude se predaju u pismenom obliku na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na web stranici 

Općine Sveti Ilija ili neposredno u prostorijama Općine.  

Uz ponudu se prilaže sljedeća dokumentacija: 

  1.       fizičke osobe: ime i prezime, OIB, preslika važeće osobne iskaznice (strane fizičke  

osobe preslika putovnice) 

  pravne osobe: naziv, adresu, OIB,  podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje, 

 dokaz o registriranoj djelatnosti – izvod iz sudskog registra, (strane pravne osobe 

  izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na 

 hrvatski jezik) 

  2. oznaku nekretnine (zemljišno knjižna oznaka i redni broj u natječaju)  

3.   obvezujuću ponudu cijene izražene u valuti HRK, točno ispisnu brojkom i slovima, 

  s time da ne može biti niža od početne cijene, 

4.   dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (uplatnicu) i broj ili presliku IBAN računa u 

svrhu povrata uplaćene jamčevine, 



izvornik ili ovjerenu potvrdu o stanju poreznog duga nadležne Porezne uprave koji ne smije 

biti stariji od 30 dana, potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini 

Sveti Ilija (izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija), 

6.   izjavu ponuditelja, ovjerenu od Javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će, u slučaju 

da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na  njegov trošak, 

zatim da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 

dana, računajući od dana otvaranja ponuda, 

7.   izjavu da je izvršio uvid u dokumentaciju i u stanje nekretnine za koju daje  

  ponudu 

8.   izjavu da dozvoljava  korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu   

  provedbe natječaja  

9.  datum i potpis podnositelja ponude. 

 

 

Napomena: Budući da će se u postupku pregleda ponuda provjeriti nepostojanje duga prema Općini 

Sveti Ilija, ponuditelj je neposredno  prije podnošenja ponude dužan provjeriti podmirenost njegovih 

obveza prema Općini Sveti Ilija (u slučaju ako dugovanje postoji, ponuditelj je dužan iste u cijelosti 

podmiriti prije podnošenja ponude). 

 


