POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O
NACRTU ODLUKE O ODREĐIVANJU UVJETA I MJESTA PRODAJE ROBA I/ILI USLUGA IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA
VARAŽDINA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

RAZLOZI DONOŠENJA
AKTA

Ovom Odlukom detaljnije su propisana uvjeti koje moraju ispunjavati trgovci koji obavljaju djelatnost trgovine na malo izvan
prodavaonica te mjesta na kojima se može obavljati prodaja na malo izvan prodavaonica na javnim površinama i površinama s pristupom
s javno-prometne površine.
U odnosu na važeću Odluku ažurirana su mjesta za postavu kioska, a prema stvarnom stanju na terenu, te su navedene lokacije za
prodaju putem klupe i štandova, prodaju putem automata, za prigodne prodaje i pokretnu prodaju.
S obzirom na to da se u povijesnoj jezgri nalazi Gradska tržnica, a u širem centru se nalazi Mali plac, smatramo da nema potrebe da
se dozvoljava prodaja sezonskog voća na trgovima i ulicama povijesne jezgre. Stoga je ista dozvoljena samo u Kolodvorskoj ulici i
jugoistočnom dijelu Kapucinskog trga te kod društvenih domova, vjerskih objekata, vatrogasnih domova u naseljima Črnec Biškupečki,
Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava te u Biškupcu.
Povjesna jezgra namijenjena je za održavanje događaja poput Špancirfesta, Adventa, Ljeta u Varaždinu, obrtničkog sajma i tome
slično. Prema iskazanim interesima u istoj je omogućena prodaja robe na štandovima, klupama, šatorima, balonima kao privremenim
građevinama, paviljonima prigodom organiziranih događaja, kao što su tradicijski sajmovi, državni, gradski i vjerski blagdani, kulturne,
gospodarske, turističke, političke, zabavne priredbe i manifestacije, izložbe, a u skladu sa zaključkom gradonačelnika Grada Varaždina, u
kojem će se odrediti obuhvat prostora za organizirani događaj.
U cilju omogućavanja prodaje robe izvan naselja Varaždina na štandovima, klupama, šatorima, balonima kao privremenim
građevinama, paviljonima prigodom organiziranih događaja, kao što su tradicijski sajmovi, državni, gradski i vjerski blagdani, kulturne,
gospodarske, turističke, političke, zabavne priredbe i manifestacije, izložbe, ista se dozvoljava kod crkve Uznesenja blažene djevice
Marije u Biškupcu (prvenstveno zbog proslave Velike Gospe) te kod društvenih domova, vjerskih objekata, vatrogasnih domova u
naseljima Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava te u
Biškupcu. Također se u naseljima Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana
Biškupečka i Zbelava te u Biškupcu dozvoljava pokretna prodaja.

CILJEVI PROVOĐENJA
SAVJETOVANJA

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o određivanju uvjeta i mjesta prodaje
roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno
prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

ROK ZA PODNOŠENJE
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
I PRIJEDLOGA

od 11. svibnja do 10. lipnja 2022. godine

ADRESA I NAČIN
PODNOŠENJA
MIŠLJENJA, PRIMJEDBI
I PRIJEDLOGA

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode
12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje roba i/ili
usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr

Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/14, 6/14 i 4/21- pročišćeni tekst)
izrađivač nacrta akta, nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave
te ga objavljuje na službenoj Internet stranici Grada.
Varaždin, 11. svibnja 2022.

