
Uvidom u tekst Javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina (obavijest – Novi list od 13. 

prosinca 2017. godine; tekst natječaja – web stranica Općine Baška – www.baska.hr), utvrđen je 

propust, pa se daje 

 

ISPRAVAK/DOPUNA 

Javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u Baški 

 

I. 

U Javnom natječaju za davanje u zakup javnih površina (obavijest – Novi list od 13. prosinca 2017. 

godine; tekst natječaja – web stranica Općine Baška – www.baska.hr), u točki I. umeće se nova točka 

I.2., koja glasi: 

I.2.  postavljanje montažnog objekta/kioska, u Ulici kralja Zvonimira, ispred  odmarališta

         „Murska Sobota“, sljedećih osobina: 

• dimenzije: 

- površina: d x š = 5 m x 3,0 m ili slično, 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 trgovine na malo tiska, duhana i duhanskih proizvoda i druge robe iz registrirane 

djelatnosti. 

 

Dosadašnja točka 1.2. postaje nova točka I.3., s podtočkama 1.3.1. i 1.3.2. (umjesto 1.2.1. i 1.2.2.). 

 

II. 

Točka III. mijenja se i glasi: 

III. Rok zakupa: 

• točke I.1. i I.2. - od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2020. godine 

• točka I.3. - od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2019. godine 

 

 

III. 

Točka IV. mijenja se i glasi: 

IV. Početna cijena zakupa: 

 I.1.1.   25.000,00 kn godišnje, 

 I.1.2. 125.000,00 kn godišnje, 

 I.1.3. 125.000,00 kn godišnje, 

 I.1.4.   25.000,00 kn godišnje, 

 I.1.5.   37.500,00 kn godišnje, 

 I.1.6.   15.000,00 kn godišnje, 

 I.1.7.   37.500,00 kn godišnje, 

 I.2.   31.250,00 kn godišnje, 

 I.3.1.   25.000,00 kn godišnje, 

 I.3.2.   10.000,00 godišnje. 

 

IV. 

U točki V., u  podtočki 4., brojčana oznaka točke „1.2.2.“ mijenja se i glasi „1.3.2.“.  

 

V. 

U točki VI., u  podtočki 2., umjesto dijela u zagradama – točke 1.1. i 1.2., stavlja se (točke 1.1., 1.2. i 

1.3.). 

U podtočki 3., umjesto dijela „samo za točku 1.1.“ stavlja se „za točke 1.1. i 1.2.“) 

 

VI. 

Ostale odredbe natječaja ostaju neizmijenjene. 

 

KLASA: 133-01/17-01/17 

URBROJ: 2142-03-03/1-17-3 
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