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Na temelju članka 10. stavka 3., 4., 5. i 6. Zakona o trgovini ("Narodne novine" broj
87/08, 116/08, 76/09. i 114/11) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 23. sjednici održanoj 14. ožujka
2012. donijelo je
ODLUKU
o mjestima i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Grada Križevaca
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način i uvjeti prodaje robe na malo izvan prodavaonica te
lokacije na području Grada Križevaca (u daljnjem tekstu: Grad) na kojima se može obavljati
prodaje robe izvan prodavaonica.
Članak 2.
Prodaja robe na malo izvan prodavaonica na području Grada sukladno ovoj Odluci,
može se obavljati na neki od sljedećih načina:
- na štandovima i klupama na tržnici na malo,
- na štandovima i klupama izvan tržnice na malo,
- putem kioska,
- pokretnom prodajom,
- prodaja putem automata,
- prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.).
Članak 3.
Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnice na malo može se obavljati na sljedećim
mjestima:
- na Trgu Josipa Juraja Strossmayera,
- ispred crkve svete Ane (Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog),
- na neizgrađenom prostoru uz Športsko-rekreacijsku zonu (gradske bazene) s
prilazom iz Trga bana Lackovića i Ulice Mojsija Baltića,
- na javnim površinama na području mjesnih odbora Grada u pravilu uz javne
objekte (društvene, školske, športske, vjerske) ili javne zelene površine, ovisno o
prostornim mogućnostima.
Članak 4.
Prodaja putem kioska može se obavljati na sljedećim mjestima:
- na javnim površinama na kojima su već legalno postavljeni kiosci,
- na drugim javnim površinama Grada pod uvjetima utvrđenim prostorno - planskom
dokumentacijom.
Članak 5.
Pokretna prodaja može se obavljati putem pokretnog vozila u skladu s odredbama
posebnih propisa, na javnim površinama na području Grada u pravilu na parkirališnim
površinama ili ugibalištima uz uvjet da se na taj način ne ugrožava sigurnost odvijanja
prometa i ne ometa mir u stambenim zonama.
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Članak 6.
Prodaja putem automata u pravilu se obavlja unutar zatvorenih prostora, a samo
iznimno na javnim površinama i to za vrijeme održavanja prigodnih manifestacija na
lokacijama na kojima se održavaju te manifestacije.
Članak 7.
Prigodna prodaja može se obavljati u vrijeme blagdana i održavanja kulturnih i drugih
manifestacija Grada putem pokretnih vozila, automata, na klupama i štandovima i to na
slobodnim javno-prometnim površinama, na sljedećim mjestima:
- na Trgu svetog Marka Križevčanina, na Trgu Milutina Mayera, na Trgu Antuna
Nemčića, na Trgu Josipa Juraja Strossmayera, na Trgu bana Lackovića, na Trgu
svetog Florijana, te ulicama: Franje Markovića, Franje Račkoga, Ivana Zakmardija
Dijankovečkog i bana Josipa Jelačića,
- na javnim površinama na području mjesnih odbora (zelene površine, površine
namijenjene sportu i rekreaciji)
Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel)
temeljem zahtjeva organizatora Križevačkog velikog spravišća, te drugih manifestacija može
odobrit korištenje i ostalih prikladnih javnih površina za koje postoji interes.
Članak 8.
Prodaja robe na jedan od načina iz članka 3., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke može se
obavljati uz prethodno odobrenje Upravnog odjela.
Zahtjev za odobrenje treba sadržavati: naziv pravne ili fizičke osobe registrirane za
obavljanje trgovine, vrstu robe koja se prodaje, način prodaje, potrebnu površinu za prodaju,
vrijeme prodaje, mjesto prodaje, dokaz o registraciji, a obiteljska poljoprivredna gospodarstva
dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Rješenje o odobrenju prodaje robe sadrži: naziv pravne ili fizičke osobe koja je
podnijela zahtjev, vrstu robe koja se prodaje, način prodaje, površinu koja se odobrava,
vrijeme prodaje, mjesto prodaje, obračun poreza za korištenje javne površine.
Članak 9.
Za korištenje javnih površina iz članka 3., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke korisnici su dužni
platiti porez sukladno odredbama Odluke o gradskim porezima ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 5/01, 1/02. i 7b/03).
Članak 10.
Prodajni objekti putem kojih se prodaje roba moraju biti uredni, te usklađeni izgledom
s okolnim objektima, odnosno prostorom u koji su smješteni.
Članka 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjestima za prodaju robe
izvan tržnice i prodavaonica na području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada
Križevaca" broj 5/02).
Članak 12.
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada
Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA

KLASA: 363-01/12-01/06
URBROJ: 2137/02-04/2-12-2
Križevci, 14. ožujka 2012.
PREDSJEDNK
Roko Bašić, dr.vet.med.
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OBRAZLOŽENJE
Sukladno odredbama članka 10. Zakona o trgovini ("Narodne novine" broj 87/08,
116/08 i 76/09.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), te članka 3. i 20. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o trgovini ("Narodne novine" broj 114/11) u privitku
dostavlja se prijedlog Odluke o mjestima i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na
području Grada Križevaca.
Odredbama navedenih članka propisana je nadležnost predstavničkog tijela grada ili
općine da svojim odlukama propisuju mjesta i uvjete prodaje robe na javno-prometnim
površinama na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaju putem kioska, pokretnu
prodaju, prodaju putem automata i prigodnu prodaju, te vanjski izgled prodajnog objekta
vodeći računa o lokalnim ambijentalnim značajkama.
Sukladno opisanim nadležnostima izrađen je nacrt Odluke o mjestima i uvjetima
prodaje robe izvan prodavaonica na području Grada Križevaca, kojom se određuje mogući
način prodaje robe i/ili usluga na malo izvan prodavaonica, lokacije na području Grada
Križevaca na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica i uvjeti prodaje.
Do donošenja ove Odluke prodaja na malo izvan prodavaonica bila je regulirana
Odlukom o mjestima za prodaju robe izvan tržnice i prodavaonica na području Grada
Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" broj 5/02 ).
Na temelju naprijed navedenog predlaže se Gradskom vijeću da razmotri prijedlog
Odluke te istu nakon rasprave donese u predloženom tekstu.
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

