
Temeljem Odluke Općinskog načelnika KLASA: 406-01/16-01/22, URBROJ: 2142-03-03/2-16-4 od 

2. studenog 2016. godine, Općina Baška objavljuje 
 

PRODAJU 

POKRETNINE - TIPSKOG KIOSKA 
 

1. Dana 22. ožujka 2017. godine (srijeda), s početkom u 13:00 sati, u prostorijama Općine Baška 

u Baški, Palada 88, održat će se usmena javna dražba za prodaju rabljenog tipskog kioska 

dimenzija cca 2,5m x 3,5m, visine 3,0m (u daljnjem tekstu: kiosk). 

2. Predmet prodaje je kiosk kojeg je Općina Baška uklonila temeljem Rješenja o uklanjanju KLASA: 

UP/I-363-04/15-02/87, URBROJ: 2142-03-03/3-3-15-2 od 2. rujna 2015. godine, a kojeg vlasnik 

nije preuzeo, niti je platio Općini Baška troškove uklanjanja i ležarine, te se sukladno odredbi 

članaka 131. i 132. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 

68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) smatra 

da je kiosk postao vlasništvo Općine Baška. 

3.  Početna cijena određuje se u iznosu od:  
18.554,70 kn (slovima: osamnaesttisućapetstopedesetčetiri kune i sedamdeset lipa). 

4.  Za sudjelovanje u javnoj dražbi sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.000,00 kuna na 

žiro-račun Općine Baška broj (IBAN) HR2624020061800800001 s pozivom na broj: 7757-OIB 

sudionika; model: HR68 i naznakom: „Za nadmetanje - tipski kiosk“.  

Smatra se izvršenom i valjanom samo ona uplata koja bude vidljiva na računu Općine Baška, 

najkasnije do 21. ožujka 2017. godine do 15:00 sati, a jedini dokaz koji će se uvažiti je Izvod iz 

platnog prometa s računa Općine Baška izlistan na dan 22. ožujka 2017. godine, koji će kao dokaz 

biti predočen svim sudionicima dražbe, ako to budu zahtijevali. 

Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj 

dražbi. 

5. Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uplatile jamčevinu i 

koje za javno nadmetanje pripreme sljedeću dokumentaciju: 
- ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta i naznaku 

odgovorne osobe, 

- preslika osobne iskaznice (za fizičku osobu), odnosno izvadak iz odgovarajućeg registra 

odnosno presliku obrtnice (za pravne osobe odnosno obrt),  

- broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u javnom nadmetanju. 

6. Sudionik javne dražbe koji ponudi najvišu cijenu dužan je ukupan iznos postignute cijene 

pokretnine, kao i trošak objave obavijesti o dražbi, uplatiti na račun Općine Baška u roku od 8 dana 

od održavanja javne dražbe, u suprotnom Općina Baška će donijeti Odluku o gubitku prava na 

kupnju pokretnine s kojim se gubi i pravo na povrat jamčevine. 

7. Sudioniku javne dražbe koji uspije u javnom nadmetanju jamčevina se uračunava u cijenu 

pokretnine i trošak objave obavijesti o dražbi, a onome koji ne uspije ista se vraća u roku od 8 dana 

od dana nadmetanja.  

8. Pokretnina se kupuje po načelu «viđeno - kupljeno», što isključuje naknadne prigovore kupca na 

materijalne i pravne nedostatke. 

9. Sve daljnje troškove u vezi kupljene pokretnine snosi kupac. 

10. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja. 

11. Općina Baška zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se 

želi postići ovom prodajom. 

12. Pokretnina se može razgledati uz prethodnu najavu na telefon: 051/750-550. 

13. Svi zainteresirani, osobito prije uplate jamčevine, dužni su ostale uvjete natječaja i raspoloživu 

dokumentaciju preuzeti ili tražiti druge informacije o pokretnini i kupoprodaji u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88, 51523 Baška, jer se nakon uplate jamčevine nikakve 

reklamacije, prigovori ili pritužbe neće uvažavati. 

14. U slučaju da se pokretnina ne proda, nadmetanje će se obavljati svaku četvrtu srijedu u mjesecu u 

isto vrijeme sve do konačne prodaje. 
 

OPĆINA BAŠKA 


