
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O PRIJEDLOGU 

ODLUKE O OBAVLJANJU DJELATNOSTI TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 

PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA 
Sukladno 10. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 

114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20) Grad Sveta Nedelja je u obvezi donijeti 

Odluku o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica. 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

Odredbom članka 10. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 

76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20), a sukladno članku 29., članka 31., 

članka 33. i članka 37. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se 

odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za 

prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine br. 66/09, 108/09, 08/10, 108/14) 

propisana je obveza jedinica lokalne samouprave donijeti odluku o obavljanju 

djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica. 

Odlukom se propisuju mjesto i uvjeti prodaje robe na štandovima i klupama izvan 

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

javno-prometnim površinama i na površinama koje imaju pristup s javno-prometne 

površine, pokretna prodaja te vanjski izgled prodajnog objekta. 

Stara Odluka o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica (Glasnik 

Grada Svete Nedelje br. 12/09) donesena je 2009. godine. Slijedom navedenog, radi 

usklađenja predmetne Odluke sa izmjenama i dopunama Zakonom o trgovini, 

potrebno donijeti novu Odluku. 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada, svrsishodno je provesti 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa 

prijedlogom Odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane 

javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo 

prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke. 

Slijedom navedenoga dostavlja se Gradskom vijeću Prijedlog Odluke o obavljanju 

djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica na razmatranje i odlučivanje. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Od 11. svibnja 2020. godine do 10. lipnja 2020. godine. 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 

5, 10 431 Sveta Nedelja, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog 

Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica “ ili se 

dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: pitanja@grad-svetanedelja.hr  

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 

25/13 i 85/15.) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta 

dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu 

javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću. 
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