
Na temelju Odluke o zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Općine Milna” broj 2/20), Općinski načelnik Općine 
Milna, dana 01. ožujka 2023. godine, objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za zakup drvenih štandova - kućica 
 

I. 
Pozivaju se zainteresirane fizičke osobe - obrti i pravne na podnošenje zahtjeva — ponuda za davanje u zakup drvenih 
štandova – kućica na području Općine Milna. 

 

II. 
Osim prostora postojeće kućice nije dozvoljeno korištenje druge/dodatne površine okolo kućice, odnosno postavljenje 
stolova, stolica, štekata, klupa, suncobrana, šankova, stalka, a sve sukladno kasnije zaključenom ugovoru. 

 

III. 
Ugovori o zakupu drvenih štandova – drvenih kućica neće se zaključiti sa osobom koja je dužnik:  

• dospjelih obveza prema Općini Milna s osnova zakupa javne površine iz ranijih razdoblja, 

• dospjelih poreznih obveza u vezi zakupa javnih površina. 

• dospjelih obveza s osnova komunalne naknade 

• i bilo kakvih drugih dospjelih obveza prema Općini Milna. 

 

IV. 
Ugovori o zakupu drvenih štandova – drvenih kućica zaključuju se na razdoblje od: 

• 01.05.2023. godine do 30.09.2023. godine (sezonski zakup) po početnoj cijeni zakupnine od 1.061,78 € (8.000,00 
kn po fiksnom tečaju konverzije 1€=7,53450 kn); 

• Godinu 2023. zaključno s danom 31.12.2023. godine (godišnji zakup) po početnoj cijeni zakupnine od 1.592,67 € 
(12.000,00 kn po fiksnom tečaju konverzije 1€=7,53450 kn). 

 

V. 

Ukoliko se za istu kučicu prijavi više ponuditelja, isti ponuditelji pozvati će se na dostavu nove ponude zakupa, a koji 
iznos ponude ne može biti manji od iznosa navedenog u točki IV. ovog natječaja. 

Na ovom natječaju prednost pri zakupu kućice imaju fizičke osobe – obrti, odnosno pravne osobe koje: 

-  imaju registrirano prebivalište odnosno sjedište na području Općine Milna; 

- traže zakup na razdoblje za godinu 2023. 

 

VI 

Rok za podnošenje ponuda za zakup drvenih štandova – kućica je 17. ožujak 2023. godine. 

Pisana ponuda dostavlja se Općini Milna putem pošte ili neposredno na protokol Općine na adresi Sridnja kala 1, 
21405 Milna, odnosno putem e-maila: info@opcinamilna.hr 

Pisana ponuda dostavlja se uz napomenu: „Javni natječaj za zakup drvenih štandova – kućica“. 

 

VII 

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju podnosi se na obrascu koji je u prilogu ovoga natječaja. 

 

VIII. 
Ovaj poziv će se objaviti na službenoj stranici Općine Milna (www.opcinamilna.hr) i na oglasnoj ploči Općine Milna. 
 
 

KLASA:  650-02/23-01/03 
URBROJ: 2181-32-01/1-23-1 
U Milni, 1. ožujka 2023. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Frane Lozić 
 

mailto:info@opcinamilna.hr

