
 

         
           REPUBLIKA HRVATSKA 

      KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

            ŽUPANIJA 

 

    OPĆINA KALNIK 
 

Kalnik, 21. travnja 2017. 

P O Z I V  

za dostavu Zahtjeva za odobrenje mjesta za prodaju robe na javnim površinama  

za vrijeme održavanja manifestacije “Kalničke Uncutarije 2017.“ 

 

Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovine ili usluga te obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva na podnošenje Zahtjeva za odobrenje mjesta za prodaju robe na javnim 

površinama za vrijeme održavanja manifestacije “ Kalničke Uncutarije 2017.“ 

Mjesta na kojima se može obavljati prodaja su javno prometne površine u naselju Kalnik te ispred 

Starog grada Veliki Kalnik, za vremensko razdoblje od 28. travnja do 1. svibnja 2017. godine. 
 

Prodaja robe na javno prometnim površinama obuhvaća prodaju robe na štandovima i klupama na malo, 

prodaju putem kioska, prodaju putem automata i prigodnu prodaja na površinama koje imaju pristup s 

javno prometne površine, te se može obavljati samo uz prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Kalnik. 

 

Za korištenje površina korisnici su dužni platiti porez prema Odluci o općinskim porezima („Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 5/02.), tj. za korištenje javnih površina za povremene 

prodaje plaća se 20,00 kuna po m2 dnevno, s time da se minimalno može iznajmiti 5 m2. 

 

Temeljem Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području 

Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 13/09.) određuje se vrsta 

robe koja se prodaje, način prodaje, površina, vrijeme i mjesto prodaje.  

 

Zahtjev za odobrenje mjesta za prodaju robe na javnim površinama treba sadržavati: 

- naziv pravne osobe ili fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovine, 

- vrstu robe koja se prodaje, 

- način prodaje (kiosk, automat, štand, klupa, šator), 

- potrebnu površinu za prodaju, 

- vrijeme prodaje (datum, broj dana, vrijeme tijekom dana), 

- mjesto - lokaciju, 

- dokaz o registraciji, a obiteljska poljoprivredna gospodarstva dokaz o upisu u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava 

- upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 20,00 kuna.  

 

Po zahtjevu Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik donosi Rješenje.  

 

Prijave se zaprimanju na propisanom obrascu - zahtjevu, uz prilaganje vjerodostojnog dokaza o 

registraciji djelatnosti i državnih biljega, najkasnije do četvrtka 27. travnja 2017. godine u Općini 

Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik. 

Za dodatne informacije upitati u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik na tel. 048/857-250 ili 857-

249 ili poslati upit na e-mail adresu Općine Kalnik: opcina-kalnik@kalnik.hr.  
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