ZAHTJEV ZA OBJAVU POZIVA NA SUDJELOVANJE U
ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI U SREDSTVIMA
JAVNOG PRIOPĆAVANJA
FINANCIJSKA AGENCIJA
Centar za provedbu ovrhe na nekretninama i
pokretninama i poslove Službe upisa

I.

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA (obvezno unijeti sve podatke):

Naziv / Ime i prezime:
Adresa:
OIB:

_

Podaci za kontakt (telefon / fax / e-mail):
Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje1 (ime i prezime, adresa, telefon, fax, e-mail):
Podaci o punomoćniku2 (naziv/ime i prezime, adresa, telefon, fax, e-mail):
____________________________________________________________________________________

Svojstvo podnositelja zahtjeva (obvezan odabir između ponuđenog):
a) ovrhovoditelj

c) predlagatelj osiguranja

e) stečajni dužnik

b) ovršenik

d) protivnik osiguranja

f) stečajni vjerovnik

II.

PODACI O SPISU (obvezno unijeti sve podatke):

Poslovni broj spisa3:
Izdavatelj4:
Klasa spisa5 (FINA):
6

ID nadmetanja za koji se traži objava Poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi :
OGLAŠAVANJE POZIVA NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI U
SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

III.

a) Sredstvo javnog priopćavanja (obvezan podatak)




Jutarnji list
Večernji list
ostalo (navesti naziv):

b) Oglas će se objavljivati u razdoblju od
(dan/mjesec/godina).
c) Oglas se objavljuje

(dan/mjesec/godina) do

puta.

d) Oglas je potrebno objaviti u sljedećim intervalima (obvezno označiti jednu mogućnost):




svaki dan u odabranom razdoblju
1x tjedno u odabranom razdoblju
(definirati točan dan/mjesec/godina)
kombinacija više dana u odabranom razdoblju:
ponedjeljak/utorak/srijeda/četvrtak/petak/subota/nedjelja (zaokružiti jedan ili više dana)

ZAHTJEV ZA OBJAVU POZIVA NA SUDJELOVANJE U
ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI U SREDSTVIMA
JAVNOG PRIOPĆAVANJA
e) Oglas je potrebno objaviti na:





naslovnici
prvoj stranici
zadnjoj stranici
ostalo (definirati željeno mjesto oglasa)

Dodatne napomene podnositelja zahtjeva u vezi objave oglasa:

IV. PRILOZI (označiti i/ili nadopuniti priloženo):
1) punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici (obvezan prilog ako podnositelj zahtjev podnosi po
punomoćniku)
2) kopija Poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi na koji se Zahtjev odnosi (obvezan prilog)
3) ostalo (navesti dodatne priloge):

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva:

/potpis Podnositelja zahtjeva/
7
/potpis osobe ovlaštene na zastupanje /

Popunjeni obrazac zahtjeva dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno na sljedeće
adrese:
FINA Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
FINA Rijeka, Frana Kurelca 3, 51 000 Rijeka
FINA Osijek, L. Jagera 1-3, 31 000 Osijek
FINA Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21 000 Split
Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti Financijskoj agenciji dokaz o izvršenoj uplati, nakon čega će Financijska
agencija izvršiti objavu poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u sredstvima javnog priopćavanja.

FINA (zahtjev odobrio):

Napomena:
1

Obvezan podatak za Podnositelja zahtjeva – poslovni subjekt
Obvezan podatak za Podnositelja zahtjeva koji zahtjev podnosi po punomoćniku.
3
Poslovni broj spisa nadležnog tijela (npr. OVR-15/2015)
4
Nadležno tijelo koje je izdalo spis (npr. Općinski građanski sud u Zagrebu)
5
Interna oznaka spisa pod kojim se spis vodi u Financijskoj agenciji
6
ID nadmetanja nalazi se u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za koji se traži objava u sredstvima jav nog
priopćavanja
7
Potpis osobe ovlaštene na zastupanje Podnositelja zahtjeva (samo za poslovne subjekte)
2

Financijska agencija prikuplja osobne podatke korisnika u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom jav nom
dražbom i postupku upisa u Očevidnik nekretnina i pokretnina, koje provodi temeljem odredaba Ovršnog zakona, Stečajnog zakona i
pripadajućih pravilnika. Osobni podaci sadržani na ovom Zahtjevu za objavu poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u
sredstvima javnog priopćavanja koristit će se samo u svrhu u koju je navedeni Zahtjev podnesen, te se u druge svrhe ne mogu koristiti.
Podnositelj potpisom ovog Zahtjeva potvrđuje da su kontakt podaci koje je naveo na ovom Zahtjevu točni i istiniti, te pristaje da ga
Financijska agencija u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom i postupku upisa u Očevidnik
nekretnina i pokretnina kontaktira putem istih.

