
     

                  GRADSKO VIJEĆE     

KLASA: 350-07/20-01/7 

URBROJ: 2186/01-06/4-20-1 

Varaždin, 28. listopad 2020. godine     NACRT 

 

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, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) i članka 45. Statuta 

Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18 i 2/20), a u vezi članka 49. 

do 57. Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Varaždina 9/19) Gradsko vijeće 

Grada Varaždina, na ___ sjednici održanoj dana ____________ 2020. godine, donosi 

 

O D L U K U  

o dopuni 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 i 5/18) u članku 4. stavku 1. točci 2. 

podtočci b), u tablici „Popis lokacija za postavu kioska“ iza rednog broja 38. dodaju se nove 

lokacije pod rednim brojevima kako slijedi: 

 

Red. 

Br. 
Lokacija Zona k. o. Varaždin 

Br. 

kioska 
Namjena 

39. 

Varaždin, 

Harambašićeva - 

Župančičeva 

II čk.br. 6151/2 1 Novine i duhan 

40. 
Varaždin, Ulica Grada 

Koblenza (lokacija  1) 
II čk.br. 3732/5 1 Novine i duhan 

41. 
Varaždin, Ulica Grada 

Koblenza (lokacija 2) 
II čk.br. 3732/6 1 Novine i duhan 

42. Varaždin, Vilka Novaka II čk.br. 3795 1 Novine i duhan 

43. 
Jalkovec, Trg Ljudevita 

Gaja 
II 

čk.br. 784 

(Jalkovec) 
1 Novine i duhan 

44. 
Varaždin, 104. brigade – 

Vinka Međerala 
II čk.br. 2989/1 1 Novine i duhan 
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Članak 2 . 

 

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

Grada Varaždina“. 

  

PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 

 

Damir Habijan, dipl. iur. 
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O b r a z l o ž e n j e 

uz Nacrt odluke o dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan 

prodavaonica na području Grada Varaždina 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

Pravni temelj za donošenje dopune Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan 

prodavaonica na području Grada Varaždina  sadržan je u  članku 10. stavcima 3., 4., 5. i 6. 

Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 

32/19, 98/19 i 32/20) koji propisuju da predstavničko tijelo  svojom odlukom određuje mjesta 

i uvjete za prodaju robe na javno-prometnim površinama, štandovima i lupama izvan tržnica 

na malo, putem kioska, automata i prigodne prodaje dok je člankom 45.Statuta Grada 

Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18 i 2/20) propisan djelokrug rada 

Gradskog vijeća. Donošenje ove Odluke povezano je s odredbama čanaka 49. do 57. Odluke o 

komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/19). 

 

II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I 

SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM ODLUKE  

 

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

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

Varaždina te je ista objavljena u Službenom vjesnika Grada Varaždina broj 10/13, a u 

„Službenom vjesniku Grada Varaždina“ broj 5/18 objavljena je Izmjena odluke. 

 

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o trgovini 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 u 

članku 4. stavku 1. točci 2. podtočci b) dan popis lokacija za postavu kioska te je određena i 

namjena kioska.  

 

Od strane pojedinih mjesnih odbora upućeni su zahtjevi za postavu kioska radi zadovoljavanja 

potreba stanovništva određenog područja. Također smatramo da postoji interes trgovačkih 

društava da u zakonskoj utakmici putem javnog natječaja dođu do prava zakupa javnih 

površina za postavu kioska površine do 15 m
2 

 radi organiziranja prodaje prvenstveno 

tiskovina i duhana te analizom pojedenih lokacija u tzv. prvom gradskom prstenu izvan 

gradske jezgre i pojedenim vanjskim mjesnim odborima gradonačelnik predlaže dopunu 

lokacija za postavu kioska kako bi se omogućilo raspisivanje javnog natječaja za davanje u 

zakup tih lokacija.  

 

Za katastarsku općinu Varaždin u tijeku je katastarska izmjera i osnivanje nove zemljišne 

knjige. Stoga će se nakon osnivanja zemljišne knjige izraditi  novi popis lokacija za postavu 

kioska s obzirom na to da su određene čestice parcelirane i nosit će drugačije oznake čestice 

nego danas.    

 

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE TE NAČIN 

KAKO ĆE SE OSIGURATI   

 

Za provođenje ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Varaždina. 
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IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE 

 

Uz članak 1.  

Radi se o dopuni članka 4. stavka 1. točke 2. podtočke b) u tablici Popis lokacija za postavu 

kioska tako da se dodaju još šest lokacija na način da se nastavlja niz u redovima tablice 

popisa  od r.b.  

39 do r. b. 44. 

 

Uz članak 2. 

U skladu s člankom 85. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada 

Varaždina“ broj 4/14 i 6/14) ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Varaždina“. 


