REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09,
114/11, 68/13 i 30/14) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko
Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 4. sjednici održanoj 28.
studenoga 2017. godine, donijelo je

Odluku
o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Veliko Trojstvo

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo ureñuje uvjete i mjesta za obavljanje
trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Veliko Trojstvo.
Članak 2.
Trgovina na malo izvan prodavaonice u smislu ove Odluke podrazumijeva prodaju robe
potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu
prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih
posebnim uvjetima, te ukoliko takav način prodaje robe nije zabranjen posebnim propisima.

2. UVJETI OBAVLJANJA TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA
Članak 3.
Trgovinu na malo izvan prodavaonice na području Općine Veliko Trojstvo, slobodno i pod
jednakim uvjetima, na način da se ne sprječava, ne ograničava i ne narušava tržišno natjecanje, a
ukoliko ispunjavaju uvjete za obavljanje trgovine iz Zakona o trgovini, temeljem odobrenja nadležnog
upravnog tijela Općine Veliko Trojstvo, mogu obavljati:






pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja
usluga u trgovini,
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (nositelj i/ili član) upisano u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava u skladu s posebnim propisima, kada prodaje svoje
poljoprivredne proizvode,
pravna i fizička osoba koja nema obvezu upisa u Upisnik dobavljača sadnog materijala
u skladu s posebnim propisima, kada prodaje poljoprivredni sadni materijal,
pravna i fizička osoba upisana u Upisnik šumoposjednika, kada prodaje šumske
proizvode,
pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti, kada prodaje
na malo svoje proizvode,
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pravna osoba (udruga, zadruga, ustanova i sl.) koja prema posebnim propisima radi
ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, prodaje
na malo svoje proizvode,
druga pravna i fizička osoba, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom, drugim
propisima i ovom Odlukom.
Članak 4.

Trgovina na malo izvan prodavaonice na području Općine Veliko Trojstvo je oblik trgovine
kada se prodaja robe obavljana na neki od načina kako slijedi:





na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,
putem kioska,
pokretnom prodajom,
prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, priredbe i ostale manifestacije).

Na način kako je to predviñeno prethodnim stavkom ovog članka, ne može se prodavati roba
ako je takav način prodaje zabranjen posebnim propisima.
1. Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo
Članak 5.
Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo obavlja se na štandovima i klupama u
svrhu prodaje slika, nakita, suvenira, knjiga, ukrasnih predmeta, proizvoda biljne apoteke, svijeća,
cvijeća, voća, povrća, presadnica cvijeća i povrća i druge robe.
Prodaja hrane na štandovima i klupama može se obavljati samo ako su osigurani uvjeti
propisani posebnim propisima koji se odnose na hranu.
2. Prodaja putem kioska
Članak 6.
Kioskom u smislu ove Odluke smatra se privremena, estetski oblikovana grañevina gotove
konstrukcije, grañevinske bruto površine do 15 m², što se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i
postavljati pojedinačno, a služi za obavljanje trgovine na malo, prodaju dnevnih tiskovina, igara na
sreću, prehrambenih proizvoda, jednostavnih ugostiteljskih usluga, promocijskog materijala,
duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića i napitaka i drugih uslužnih djelatnosti.
Kiosci kao elementi urbane opreme moraju biti usklañeni sa prostorom na koji se postavljaju.
Ako se postavljaju u grupama (dva ili više) tada moraju biti meñusobno oblikovno usklañeni.
Kiosci se moraju postaviti tako da ne ometaju preglednost, promet i korištenje javnih površina,
odnosno da ne ometaju promet vozilima i da osiguravaju nesmetan pješački promet.
3. Pokretna prodaja
Članak 7.
U pokretne prodajne objekte za prodaju robe izvan prodavaonica ubrajaju se pokretno vozilo
za prodaju i kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta.
Za obavljanje pokretne prodaje moraju biti ispunjeni minimalni tehnički i drugi uvjeti kojima
moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja prodaja, opći
sanitarni i zdravstveni uvjeti, uvjeti sukladni propisima o hrani kojima moraju udovoljavati prodajni
objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom koja može utjecati na zdravlje
ljudi, te drugi uvjeti propisani posebnim propisima kojima je ureñena prodaja robe putem pokretnih
prodajnih objekata odnosno prodaja robe izvan prodavaonica.
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Svaki pokretni prodajni objekt namijenjen pokretnoj prodaji u smislu odredbi ovog članka
smatra se izdvojenom poslovnom jedinicom i mora imati na vozilu jasno naznačen naziv i adresu
tvrtke i obavijest o pokretnoj prodaji.
Vrijeme u kojem se može vršiti pokretna prodaja ne može započeti prije 06:00 niti završiti
poslije 20:00 sati.
Članak 8.
Svako zadržavanje pokretnog prodajnog objekta kojim se obavlja prodaja dulje od 15 minuta
na jednom mjestu ne predstavlja pokretnu prodaju te ista nije dozvoljena.
Kretanje i zaustavljanje pokretnog prodajnog objekta mora se odvijati tako da ne ometa promet
na javno prometnim površinama, ne ugrožava sigurnost kupaca, prolaznika i drugih sudionika u
prometu.
Pokretna prodaja nije dozvoljena u pojasu državnih cesta na kojima nije moguće zaustaviti
vozilo bez opasnosti za sigurnost prometa ili kupaca i drugih sudionika u prometu, raskrižjima,
željezničko-cestovnim prijelazima i priključcima na javnu cestu, biciklističkim stazama i trakama, na
mjestima gdje se zaustavljanjem vozila zaklanja preglednost znakova i smjerokaza kao i na zelenim
površinama, parkovima i dječjim igralištima.
Prilikom kretanja i stajanja pokretni prodajni objekt ne smije davati nikakve zvučne ni
svjetlosne signale, puštati glazbu niti putem različitih razglasnih ureñaja pozivati grañane na kupnju
roba koja se prodaje iz vozila.
4. Prigodna prodaja
Članak 9.
Prigodnom prodajom smatra se prodaja organizirana za vrijeme održavanja sajmova,
priredaba, izložbi, različitih društvenih i vjerskih manifestacija i slično.
Prigodnom prodajom dozvoljena je samo prodaja predmeta i robe koje su predmet i svrha
organiziranja manifestacija iz stavka 1. ovoga članka.

3. MJESTA ZA OBAVLJANJA TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA
Članak 10.
Mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Veliko Trojstvo
jesu površine u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo koje su po svojoj naravi namijenjene javnoj
uporabi, kao i površine kojima upravlja Općina Veliko Trojstvo sukladno propisima, javno prometne
površine i površine uz njih (u pravilu parkirališta ili ugibališta), te površine koje imaju pristup s javno
prometne površine.

4. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA
Članak 11.
Trgovina na malo izvan prodavaonice na području Općine Veliko Trojstvo može se obavljati
isključivo temeljem Rješenja o odobrenju nadležnog upravnog tijela Općine Veliko Trojstvo izdanog
u skladu s ovom Odlukom.
Rješenje o odobrenju iz prethodnog stavka ovog članka izdaje se povodom zahtjeva stranke,
što je pravna i fizička osoba iz članka 3. stavka 1. točke 1. – 7. ove Odluke, a koji sadrži najmanje:


naziv, odnosno ime i prezime, adresu, te OIB pravne ili fizičke osobe ili Obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva,
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presliku isprave nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje
djelatnosti trgovine, odnosno istovjetni dokument izdan od strane nadležnih tijela bilo
koje države ugovornice Europskog gospodarskog prostora, ili presliku Rješenja o upisu
u odgovarajući Upisnik u skladu s posebnim propisima.
mjesto i potrebnu površinu u četvornim metrima za obavljanje trgovine na malo izvan
prodavaonica,
način prodaje robe sukladno članku 4. ove Odluke,
vrijeme trajanja odobrenja (početak i završetak trajanja odobrenja).

Zahtjevu stranke za izdavanje Rješenja o odobrenju pokretne prodaje pored sadržaja iz stavka
2., točke 1. – 5. ovog članka, dodatno se prilaže:




dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik registriranog pokretnog prodajnog objekta ili
ima pravo na upotrebu tog objekta na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu
što se dokazuje prometnom dozvolom, ugovorom o zakupu ili leasingu ili drugom
odgovarajućom ispravom,
preslika Rješenja mjesno nadležnog ureda državne uprave u županiji da pokretna
prodavaonica ispunjava minimalne tehničke uvjete, opće sanitarne, zdravstvene i druge
uvjete za obavljanje trgovine.
Članak 12.

Rješenjem o odobrenju obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonice na području Općine
Veliko Trojstvo iz prethodnog članka ove Odluke, ujedno se odreñuje obveza plaćanja naknade
sukladno važećoj Odluci o općinskim porezima Općine Veliko Trojstvo za korištenje javnih površina,
s rokom plaćanja u roku 15 dana od dostave Rješenja o odobrenju.

5. VANJSKI IZGLED PRODAJNIH OBJEKATA
Članak 13.
Prodajni objekti u smislu ove Odluke, bilo da se radi o štandovima i klupama, kioscima ili
pokretnim prodajnim objektima, moraju biti tehnički ispravni, ureñeni na primjerenoj estetskoj razini,
te uredni i redovno održavani.
Prodajni objekt mora na primjerenom i vidljivom mjestu imati istaknut naziv pravne ili fizičke
osobe pod kojim se obavlja registrirana djelatnost.

6. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu
1. siječnja 2018. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO
KLASA: 330-01/17-01/001
URBROJ: 2103-03-01-17-01
Veliko Trojstvo, 28. studenoga 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v.r.
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