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 Na temelju članka 10. stavka 4. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 

116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 26. Statuta Općine Gornja Vrba ("Službeni 

vjesnik Brodsko – posavske županije" br. 9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba na svojoj 15. sjednici održanoj dana 00.03.2016. godine donosi: 

 

O D L U K U 

 o  uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Gornja Vrba 

 

Članak 1. 

   Ovom Odlukom određuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pokretni prodavači za obavljanje 

trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje, načini na koje je dopušteno 

obavljati trgovinu na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje, naknada za obavljanje 

pokretne prodaje i mjesta na kojima je dopušteno vršiti pokretnu prodaju, sve na području 

Općine Gornja Vrba- naselje Donja Vrba i „Klis“ dio naselja Gornja Vrba.  

 

Članak 2. 

 Pokretnu prodaju, koja se obavlja putem pokretnog vozila, na području Općine mogu 

obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za tu djelatnost i to na javnoj površini pogodnoj 

za zaustavljanje u naseljenim mjestima u kojima nema prodavaonica ili kioska. 

 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 

regulirana prodaja robe putem pokretne prodaje. 

 

Članak 3. 

 Pokretna prodaja robe putem pokretnih prodavaonica može se obavljati samo uz 

prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: 

Jedinstveni upravni odjel). 

 Za prodaju putem pokretnih prodavaonica određuje se godišnja naknada u iznosu od 

1.200,00 kuna godišnje, koju su osobe koje ispunjavaju uvjete iz ove odluke dužne platiti 

Općini Gornja Vrba odmah po primitku rješenja iz članka 7. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Prodajno mjesto pokretne prodavaonice ne može biti na manjoj udaljenosti od 300 metara od 

lokacije trgovine mješovitom robom koja i ma lokaciju u istom naselju. 

Pokretna prodaja na području Općine Gornja Vrba u pravilu se obavlja na javnim površinama, 

parkirališnim površinama, ugibalištima i na privatnim površinama uz suglasnost vlasnika 

parcele. 



Članak 5.  

 Svako zadržavanje pokretnog vozila kojim se obavlja prodaja dulje od 15 minuta na 

jednom mjestu ne predstavlja pokretnu prodaju i za takvu vrstu prodaje primjenjuju se 

odredbe Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta na 

području Općine Gornja Vrba  ( “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/09).  

 

Članak 6. 

 Zahtjev za odobrenje prodaje robe putem pokretne prodaje treba sadržavati: 

a)       naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja obavlja pokretnu prodaju ; 

b)       opis robe koja je predmet prodaje ; 

c) navod o marki vozila i registracijskoj oznaci vozila iz kojeg će se vršiti 

pokretna prodaja ; 

d) presliku Rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih, opće sanitarnih, 

zdravstvenih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti prometa robe 

na malo iz vozila, a koje izdaje nadležni Ured državne uprave; 

e) presliku suglasnosti sanitarne inspekcije za obavljanje trgovine iz vozila 

ukoliko je sukladno odnosnim zakonskim i podzakonskim propisima potrebna. 

 

Članak 7. 

 Po zahtjevu iz članka 5. ove Odluke Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje. 

 Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži: 

a) naziv, odnosno ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe, obrta ili OPG-a    

registriranog za obavljanje djelatnosti trgovine, 

b) registarsku oznaku vozila ili više njih iz kojih će se vršiti prodaja, 

c) vrstu robe koju će prodavati, 

d) vrijeme u kojem će se vršiti pokretna prodaja, 

e) točan popis lokacija i vrijeme zaustavljanja vozila za prodaju 

  Rješenjem iz stavka 2. ovog članka ujedno se određuje visina naknade za pokretnu 

prodaju robe te način plaćanja. 

Članak 8. 

 Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Državni inspektorat, a nadzor u djelu 

Odluke koja se odnosi na komunalno redarstvo (korištenje javnih površina) komunalni redar 

Općine Gornja Vrba.  

 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 

Brodsko – posavske županije“. 

 

                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA  
                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća 

                        Zdravko Jurić 

 

Dostaviti: 

1. Objava u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» 

2. Pismohrana 

3. Računovodstvo  
 


