
Temeljem članka 9. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata („Službene 

novine“ Primorsko-goranske županije broj 13/11, 18/11, 29/12) i Odluke Općinskog načelnika Općine Baška od 

03. ožujka 2015. godine, objavljuje se 

 

Javni natječaj 

za davanje u zakup javne površine 

 

I. Predmet natječaja: lokacija na javnoj površini u Ulici Emila Geistlicha u Baški, preko puta nekadašnjeg 

hotela „Baška“ (sada objekt „Atrium residence“) određena za postavljanje montažnog objekta/kioska, osobina, 

kako slijedi: 

 dimenzije: 

- površina:  najviše 15,00 m² 

- visina: do krova 2,65 m, 

 konstrukcija: cinčana čelična, 

 ispune: poliuretanski paneli ( 4 cm), 

 bravarija: aluminijska stolarija, 

 krov: na četiri vode, crijep mediteran, kanalice od bakra, gurla, 

za obavljanje: ugostiteljske djelatnosti (isključivo prodaja sladoleda i slastičarskih proizvoda). 

Predmet natječaja, niti zakupa, nije javna površina uz montažni objekt/kiosk. 

II. Rok zakupa: od dana zaključenja ugovora do 31. prosinca 2015. godine. 

III. Početna cijena zakupa: 40.000,00 kn. 

IV. Uvjeti natječaja: 
1.  Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe registrirane su za obavljanje djelatnosti koja je predmet 

natječaja. 

2.  Ugovor o zakupu ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom, koja ima dospjelu 

nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i/ili Općini Baška i/ili T.D. Baška d.o.o., osim ako 

je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 

3.  Obveza budućeg zakupnika je ishoditi lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je ista 

potrebna prema posebnim propisima. 

4.  Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene iz točke III. natječaja u 

korist Proračuna Općine Baška HR2624020061800800001,  poziv na broj 68   5738 – OIB. 

5.  Ugovor o zakupu zaključit će se s natjecateljem koji udovoljava svim uvjetima natječaja i ponudi 

najviši iznos cijene zakupa. 

Prednost pri odabiru ostvaruje raniji zakupnik, ako sudjeluje na natječaju, ispunjava sve uvjete 

natječaja i prihvati zaključenje ugovora prema uvjetima iz najpovoljnije ponude. 

Pod ranijim zakupnikom podrazumijeva se osoba, koae za lokaciju i namjenu koja je predmet 

natječaja, imaju važeći ugovor, ili je evidentirana kao posljednji zakupnik iste javne površine za istu 

namjenu 

6.  Natjecatelj, čija ponuda bude prihvaćena, obvezan je, sve u roku od 8 (osam) dana od dana 

zaprimanja obavijesti o ishodu natječaja: 

 Općini Baška nadoknaditi troškove objave natječaja,  

 uplatiti u cijelosti iznos ponuđene zakupnine, umanjen za iznos uplaćene jamčevine,  

 pristupiti zaključenju ugovora o zakupu. 

U protivnom smatrat će se da je natjecatelj odustao, a zaključenje zakupa ponudit će se 

drugorangiranom natjecatelju. 

7.  Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donašanja 

konačne odluke o ishodu natječaja. 

8.  Natjecateljima koji uspiju na natječaju, a zatim odustanu (točka 5. Uvjeta natječaja), uplaćena 

jamčevina se ne vraća. 

9.  Dodatne informacije o ovom natječaju moguće je dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Baška, radnim danom u vremenu od 08,00 – 13,00 sati, na telefon 051/750-552 u svezi s uvjetima 

natječaja, odnosno na telefon 051/750-558 u svezi s lokacijom i objektom koji su predmet natječaja. 

V. Ponuda mora sadržavati: 

1. osnovne podatke o natjecateljima (ime, prezime/ naziv; adresa/sjedište; OIB), 

2. dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti, koja je određena kao namjena 

prostora zakupa (preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu, odnosno osobne 

iskaznice i rješenja o upisu u registar obrtnika za fizičke osobe), 

3. opis i skicu objekta koji se namjerava postaviti (ako se ne radi o ranijem zakupniku), 

4. visinu ponuđene cijene zakupa, koja ne smije biti niža od one iz točke III. natječaja, 

5. dokaz o uplati jamčevine, 



6. potvrde Porezne uprave/Općine Baška/TD Baška d.o.o. o stanju obveza prema državnom 

proračunu/Općini Baška/TD Baška d.o.o., 

7. broj računa na koji se, u slučaju neuspjeha na natječaju, vraća uplaćena jamčevina, 

8. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja. 

VI. Općina Baška i odabrani ponuditelj će ugovorom detaljno urediti međusobna prava i obveze. 

VII. Općina Baška zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, odnosno poništavanja natječaja, bez ikakve 

odgovornosti prema natjecateljima. 

VIII. Pisane ponude poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: 

OPĆINA BAŠKA, PALADA 88, 51523 BAŠKA s naznakom (“Natječaj za javne površine” - NE OTVARAJ) 

i iste, neovisno o načinu dostave, moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Baška najkasnije do 13. ožujka 

2015. godine, 12,00 sati. 

Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati. 

IX. Ponude na natječaj se neće javno otvarati, nego će iste razmatrati Povjerenstvo imenovano od Općinskog 

načelnika. O ishodu natječaja natjecatelji će biti, u pisanom obliku, obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od 

dana donašanja odluke o odabiru. 
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