
Na temelju članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 

broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) i Odluke Općinskog načelnika Općine Baška, KLASA: 

406-01/21-01/10, URBROJ: 2142-03-03/3-1-21-1 od 12. svibnja 2021. godine, objavljuje se 

 

N A T J E Č A J 

za prodaju štandova 

1. Predmet prodaje:  

 osam rabljenih zatvorenih drvenih štandova, dimenzija 1,00 x 2,00 metra, izrađenih 

2016. godine, označenih brojčanim oznakama (od 1 do 8). 

 

2. Početna cijena: 

 939,08 kuna (za svaki pojedini predmet prodaje iz točke 1. ovog natječaja) 

 

3. Obvezni sadržaj ponude: 

 ime, prezime, adresa i OIB ponuditelja (za fizičke osobe) odnosno naziv, sjedište i 

OIB ponuditelja (za pravne osobe) 

 ponuđena cijena koja ne smije biti niža od početne cijene iz točke 2. ovog natječaja 

 brojčana oznaka predmeta prodaje iz točke 1. ovog natječaja (od 1 do 8) na koju se 

ponuđena cijena iz prethodnog retka odnosi 

 izjava ponuditelja o prihvaćanju uvjeta natječaja 

 

4. Predmet prodaje iz točke 1. ovog natječaja prodaje se zasebno odnosno, ukoliko je ponuditelj 

zainteresiran za više predmeta prodaje, potrebno je dostaviti zasebnu ponudu za svaki predmet 

prodaje. 

 

5. Predmet prodaje iz točke 1. ovog natječaja prodat će se ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu. 

 

6. Prodajna cijena uplaćuje se u cijelosti na račun Općine Baška, kao prodavatelja, prije 

zaključenja kupoprodajnog ugovora. 

 

7. Ponuditelji mogu izvršiti uvid u stanje predmeta prodaje iz točke 1. ovog natječaja, radnim 

danom u vremenu od 9:00 do 12:00 sati, uz prethodnu najavu voditelju Odjela održavanja 

komunalne infrastrukture TD Baška d.o.o. – Dino Bertić, mob. 099 439 95 92. 

 

8. Za sva pitanja i nejasnoće koji se odnose na ovaj natječaj, kontaktirati višeg stručnog 

suradnika Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Općine Baška – Nikola Nobilo, tel. 051/750 562. 

 

9. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu Općine Baška, Palada 88, 51523 

Baška, uz naznaku: „Natječaj za prodaju štandova – NE OTVARAJ“, te iste moraju biti 

zaprimljene u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška najkasnije do petka, 

18. lipnja 2021. godine, do 12:00 sati. 

 

 

 

O P Ć I N A   B A Š K A 

 

 

 

KLASA: 406-01/21-01/10 

URBROJ: 2142-03-03/3-1-21-2 

U Baški, 27. svibnja 2021. 


