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Varaždin,  24. kolovoza  2017. 

 

 

Na temelju članka 10. stavka 3., 4., 5. i 6. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 

87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 45. Statuta Grada Varaždina 

("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst), a u vezi 

članka 49. do 57. Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Varaždina 2/08 i 

6/16) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj ____ 2017. godine, donosi 

 

Odluku o izmjeni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na 

području Grada Varaždina 

 

Članak 1. 

 U Odluci o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada 

Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/13) mijenja se članak 4.  stavak 1. 

točka 2. podtočka b) u tablici Popis lokacija za postavu kioska redni broj 11, alineja 2. riječi 

„Novine i duhan“ zamjenjuju se riječima „Pekarski proizvodi, mliječni proizvodi i 

bezalkoholna pića“. 

 

Članak 2 . 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 

Varaždina“. 

  

 

 

 

PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 

Damir Habijan 
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OBRAZLOŽENJE RAZLOGA I CILJEVA KOJI SE ŽELE  

POSTIĆI DONOŠENJEM PROPISA 

 

 Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 

96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) prodaja robe na štandovima i klupama izvan 

tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na 

površinama  koje imaju pristup s javne prometne površine može se obavljati samo na 

mjestima za koje je predstavničko tijelo grada ili općine dalo odobrenje te je slijedom 

navedenog Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. 

godine Odluku o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada 

Varaždina. Ista je objavljena u Službenom vjesnika Grada Varaždina broj 10/13. Člankom 4. 

stavkom 1. navedene Odluke utvrđene su lokacije za postavu kioska te je određena i namjena 

kioska.  

 Kako nitko nije iskazao interes za prodaju novina i duhana u kiosku  na lokaciji 

Kapucinski trg 6, a iskazan je interesa za prodaju pekarskih proizvoda, mliječnih proizvoda i 

bezalkoholnih pića, smatramo da je potrebno promijeniti namjenu navedenog kioska u cilju 

stavljanja istog u funkciju, a što će imati pozitivne učinke na proračun Grada Varaždina  


