
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONUDA ZA 52. JAVNI NATJEČAJ  
 

DAVANJE ZAKUPA PRAVA LOVA NA DRŽAVNOM LOVIŠTU 
 
 

 
broj: ________________________________ 

            (upisati broj i naziv lovišta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. 
O B R A Z A C 

(obrazac popuniti korištenjem računala) 
 

 
Na otvaranju ponuda naglas se čita naziv lovišta te točke 1.,2. i 8. iz ovoga Obrasca. 

 

ZA DRŽAVNO LOVIŠTE BROJ: _______________________________ 
                                              (upisati broj i naziv lovišta) 

 

1. NAZIV PONUDITELJA  

2. ADRESA PONUDITELJA  

3. ODGOVORNA OSOBA  

4.  OIB PONUDITELJA  

5. TELEFON, E-POŠTA  

6. DATUM PONUDE  

7. DATUM VAŽENJA PONUDE  

8. CIJENA GODIŠNJE NAKNADE 
ZA PRAVO LOVA 

BROJKAMA:  

SLOVIMA  

9. NAZIV BANKE I BROJ IBANA 
ZA POVRAT JAMČEVINE  

 
 

Ime i prezime 
 
 

Pečat i potpis odgovorne osobe 
 



II. 
O B R A Z A C 

(obrazac popuniti korištenjem računala) 
 

 
Navedeni podaci se ne čitaju prilikom otvaranja ponude, a služe isključivo radi provjere u kaznenoj 

evidenciji o nekažnjavanju za kazneno djelo protuzakonitog lova i u prekršajnoj evidenciji o 

nekažnjavanju za prekršaj iz članka 92. Zakona o lovstvu1 

 

 

ZA DRŽAVNO LOVIŠTE BROJ: _______________________________ 
                                              (upisati broj i naziv lovišta) 

 
1. IME, PREZIME I ROĐENO 

PREZIME ODGOVORNE 
OSOBE 

 

2. OIB ODGOVORNE OSOBE  

3. SPOL ODGOVORNE OSOBE  

4. DATUM I GODINA ROĐENJA 
ODGOVORNE OSOBE  

5. DRŽAVLJANSTVO 
ODGOVORNE OSOBE  

6. MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA 
ODGOVORNE OSOBE  

7. ADRESA PREBIVALIŠTA 
ODGOVORNE OSOBE  

8. IME I PREZIME OCA 
ODGOVORNE OSOBE  

9. IME, PREZIME I ROĐENO 
PREZIME MAJKE 
ODGOVORNE OSOBE 

 

 
 

Ime i prezime 
 
 

Pečat i potpis odgovorne osobe 
 
 

                                                 
1 Potpisivanjem i ovjeravanjem pečatom ovoga II. Obrasca daje se privola Davatelju prava lova za provjeru podataka u 

kaznenoj i prekršajnoj evidenciji 



(Izjavu popuniti korištenjem računala) 
 
 
Naziv i sjedište ponuditelja: ____________________________________________________ 
 
OIB: _______________________________________________________________________ 
 
Mjesto i datum: ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Na temelju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova objavljenog dana 
_____________________ godine na mrežnim stranicama https://poljoprivreda.gov.hr/, 
(upisati datum objave JN) 
dajemo sljedeću izjavu. 
 
 

I Z J A V A iz točke 3.2.b) Dokumentacije 
 
 
Izjavljujemo pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ponuditelju i odgovornoj osobi u 
ponuditelju nije izrečena kazna za kazneno djelo protuzakonitog lova ili kazna zbog prekršaja 
navedenog u članku 92. Zakona o lovstvu. 
 
Potpisom ove Izjave obvezujemo se kako je naprijed navedeni tekst Izjave točan i istinit te 
kako ništa nije prešućeno. 
 
 

Ime i prezime 
 
 

Pečat i potpis odgovorne osobe 
 

https://poljoprivreda.gov.hr/


(Izjavu popuniti korištenjem računala) 
 
 
Naziv i sjedište ponuditelja: ____________________________________________________ 
 
OIB: _______________________________________________________________________ 
 
Mjesto i datum: ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Na temelju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova objavljenog dana 
_____________________ godine na mrežnim stranicama https://poljoprivreda.gov.hr/, 
(upisati datum objave JN) 
dajemo sljedeću izjavu. 
 
 

I Z J A V A iz točke 3.2.c) Dokumentacije 
 
 
Izjavljujemo pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ponuditelj: 
 

nema nepodmirenih obveza po ugovorima o pravu lova. 
 
 
nije imao sklopljene ugovore o pravu lova. 

 
Potpisom ove Izjave obvezujemo se kako je naprijed navedeni tekst Izjave točan i istinit te 
kako ništa nije prešućeno. 
 
 

Ime i prezime 
 
 

Pečat i potpis odgovorne osobe 
 

https://poljoprivreda.gov.hr/


(Izjavu popuniti korištenjem računala) 
 
 
Naziv i sjedište ponuditelja: ____________________________________________________ 
 
OIB: _______________________________________________________________________ 
 
Mjesto i datum: ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Na temelju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova objavljenog dana 
_____________________ godine na mrežnim stranicama https://poljoprivreda.gov.hr/, 
(upisati datum objave JN) 
dajemo sljedeću izjavu. 
 
 

I Z J A V A iz točke 3.2.d) Dokumentacije 
 
 
Izjavljujemo pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da: 
 

ugovor o pravu lova nije prestao u slučajevima iz članka 28. stavka 1. točaka 2. i 3. i 
članka 39. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona o lovstvu. 

 
 

ponuditelj nije imao sklopljene ugovore o pravu lova. 
 
Potpisom ove Izjave obvezujemo se kako je naprijed navedeni tekst Izjave točan i istinit te 
kako ništa nije prešućeno. 
 
 

Ime i prezime 
 
 

Pečat i potpis odgovorne osobe 
 

https://poljoprivreda.gov.hr/


(Izjavu popuniti korištenjem računala) 
 
 
Naziv i sjedište ponuditelja: ____________________________________________________ 
 
OIB: _______________________________________________________________________ 
 
Mjesto i datum: ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Na temelju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova objavljenog dana 
_____________________ godine na mrežnim stranicama https://poljoprivreda.gov.hr/, 
(upisati datum objave JN) 
dajemo sljedeću izjavu. 
 
 

I Z J A V A iz točke 5.2.b) Dokumentacije 
 
 
Izjavljujemo pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da nismo u mogućnosti dostaviti 
dokaz o predaji financijskih izvještaja za 2019. godinu Fini iz razloga 
 
 
 
 
 
 
 
Potpisom ove Izjave obvezujemo se kako je naprijed navedeni tekst Izjave točan i istinit te 
kako ništa nije prešućeno. 
 
 

Ime i prezime 
 
 

Pečat i potpis odgovorne osobe 
 

https://poljoprivreda.gov.hr/


(Izjavu popuniti korištenjem računala) 
 
 
Naziv i sjedište ponuditelja: ____________________________________________________ 
 
OIB: _______________________________________________________________________ 
 
Mjesto i datum: ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Na temelju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova objavljenog dana 
_____________________ godine na mrežnim stranicama https://poljoprivreda.gov.hr/, 
(upisati datum objave JN) 
dajemo sljedeću izjavu. 
 
 

I Z J A V A iz točke 6.1. Dokumentacije 
o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta 

 
 
Izjavljujemo pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da smo upoznati sa svim 
odredbama i uvjetima navedenim u tekstu Dokumentacije za javni natječaj te da  iste odredbe  i
uvjete u cijelosti prihvaćamo. 
 
Izjavljujemo da smo spremni, u slučaju da nakon provedbe postupka javnog natječaja naša 
ponuda za državno lovište broj: ___________________________________ bude odabrana  
      (upisati broj i naziv lovišta) 
kao najpovoljnija, ispuniti obaveze na način i u rokovima utvrđenim u Dokumentaciji za javni 
natječaj. 
 
Potpisom ove Izjave obvezujemo se kako je naprijed navedeni tekst Izjave točan i istinit te 
kako ništa nije prešućeno. 
 
 

Ime i prezime 
 
 

Pečat i potpis odgovorne osobe 
 

https://poljoprivreda.gov.hr/


(Izjavu popuniti korištenjem računala) 
 
 
Naziv i sjedište ponuditelja: ____________________________________________________ 
 
OIB: _______________________________________________________________________ 
 
Mjesto i datum: ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Na temelju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova objavljenog dana 
_____________________ godine na mrežnim stranicama https://poljoprivreda.gov.hr/, 
(upisati datum objave JN) 
dajemo sljedeću izjavu. 
 
 

I Z J A V A iz točke 6.2. Dokumentacije 
o nepromjenjivosti ponudbene cijene 

 
 
Izjavljujemo pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da je cijena iz naše ponude koja je 
ponuđena kao iznos godišnje naknade za pravo lova za državno lovište broj: 
___________________________________ nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja, odnosno 
 (upisati broj i naziv lovišta) 

važenja ugovora o zakupu prava lova. 
 
Potpisom ove Izjave obvezujemo se kako je naprijed navedeni tekst Izjave točan i istinit te 
kako ništa nije prešućeno. 
 
 

Ime i prezime 
 
 

Pečat i potpis odgovorne osobe 
 

https://poljoprivreda.gov.hr/


(Izjavu popuniti korištenjem računala) 
 
 
Naziv i sjedište ponuditelja: ____________________________________________________ 
 
OIB: _______________________________________________________________________ 
 
Mjesto i datum: ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Na temelju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova objavljenog dana 
_____________________ godine na mrežnim stranicama https://poljoprivreda.gov.hr/, 
(upisati datum objave JN) 
dajemo sljedeću izjavu. 
 
 

I Z J A V A iz točke 6.3. Dokumentacije 
o obvezi predaje jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza 

 
 
Izjavljujemo pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ćemo Ministarstvu poljoprivrede 
u za to određenom roku predati garanciju banke, mjenicu s avalom banke ili mjenicu s avalom 
Hrvatskog lovačkog saveza u iznosu ponuđene godišnje naknade za pravo lova za uredno 
izvršenje ugovornih obaveza s rokom važenja najmanje 60 dana od dana isteka ugovora, ako 
budemo izabrani kao najpovoljniji ponuditelj. 
 
Izjavljujemo da će jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza biti naplativo na prvi poziv 
i bez prigovora u skladu s odredbama ugovora. 
 
Izjavljujemo da ćemo održavati valjanost jamstva za provedbu ugovora u punom iznosu 
odnosno da ćemo pravovremeno dostavljati novo jamstvo za provedbu ugovora u slučaju 
isteka ili umanjenja vrijednosti tekućeg jamstva za provedbu ugovora. 
 
Potpisom ove Izjave obvezujemo se kako je naprijed navedeni tekst Izjave točan i istinit te 
kako ništa nije prešućeno. 
 
 

Ime i prezime 
 
 

Pečat i potpis odgovorne osobe 
 

https://poljoprivreda.gov.hr/


(Izjavu popuniti korištenjem računala) 
 
 
Naziv i sjedište ponuditelja: ____________________________________________________ 
 
OIB: _______________________________________________________________________ 
 
Mjesto i datum: ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Na temelju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova objavljenog dana 
_____________________ godine na mrežnim stranicama https://poljoprivreda.gov.hr/, 
(upisati datum objave JN) 
dajemo sljedeću izjavu. 
 
 

I Z J A V A iz točke 6.4. Dokumentacije 
o prihvaćanju odredbi nacrta ugovora o zakupu prava lova 

 
 
Izjavljujemo pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da prihvaćamo odredbe iz nacrta 
ugovora o zakupu prava lova, koji je sastavni dio Dokumentacije za javni natječaj te se 
obvezujemo da ćemo, ako budemo izabrani kao najpovoljniji ponuditelj, potpisati ugovor o 
zakupu prava lova u državnom lovištu broj: ___________________________________, 
        (upisati broj i naziv lovišta) 
sa sadržajem kakav je naveden u nacrtu ugovora u Dokumentaciji za javni natječaj. 
 
Potpisom ove Izjave obvezujemo se kako je naprijed navedeni tekst Izjave točan i istinit te 
kako ništa nije prešućeno. 
 
 

Ime i prezime 
 
 

Pečat i potpis odgovorne osobe 
 

https://poljoprivreda.gov.hr/
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