Na temelju članka 10. stavak 4. Zakona o trgovini (NN br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09,
114/11, 68/13 i 30/14) i članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 04/13), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 2. sjednici održanoj 8.rujna 2017.
godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na
području Općine Sibinj
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju 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 i naknada za obavljanje pokretne
prodaje, sve na području Općine Sibinj.
Članak 2.
Pokretnim prodavačem u smislu ove Odluke razumijeva se osoba koja obavlja prodaju bez
stalnog prodajnog mjesta, putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, a koje
vozilo je opremljeno za prodaju na malo određenih grupa proizvoda.
Pokretnu prodaju mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje
djelatnosti trgovine, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava u skladu s posebnim propisima, i to na javnoj površini pogodnoj za zaustavljanje
pokretnog prodajnoj objekta.
II. UVJETI
Članak 3.
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, 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 uređena prodaja robe putem pokretnih prodajnih
objekata odnosno prodaja robe izvan prodavaonica.
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, kao
i obavijest o pokretnoj prodaji.
Uvjeti za obavljanje pokretne prodaje propisani ovom Odlukom odnose se na administrativno
područje Općine Sibinj.
Pokretni prodavači podnose zahtjev za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem
pokretne prodaje (dalje u tekstu „Zahtjev“) u Općini Sibinj.
Odobrenje za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica pokretnom prodajom po
zaprimljenom zahtjevu prodavača donosi Općinski načelnik (dalje u tekstu „Odobrenje“.)
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Članak 4.
Zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem
pokretne prodaje na području Općine Sibinj pokretni prodavači obvezno prilažu sljedeće:
a) naziv, ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe ili OPG-a registriranog za
obavljanje djelatnosti trgovine;
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) naselja na području Općine Sibinj u kojima će obavljati pokretnu prodaju
f) vrstu robe koja će se prodavati
g) vremenski period na koji želi vršiti pokretnu prodaju
h) dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik registriranog pokretnog prodajnog objekata 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.
Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge i podatke navedeni u ovom članku zatražit će se
nadopuna zahtjeva pisanim putem, te je stranka dužna u roku tri (3) dana od dana primitka zahtjeva za
nadopunu dostaviti traženu dokumentaciju.
U suprotnom, Zahtjev za izdavanje Odobrenja će se odbiti.
Pokretnim prodavačima koji imaju dugovanje prema Općini Sibinj, po bilo kojoj osnovi, neće biti
izdano Odobrenje dok se dugovanje prema Općini Sibinj ne podmiri.
Članak 5.
Odobrenje za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica pokretnom prodajom obavezno
mora sadržavati sljedeće elemente:
a) naziv, ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe ili OPG-a koji obavlja
pokretnu prodaju na području Općine Sibinj;
b) broj i datum rješenja nadležnog Ureda državne uprave kojim su utvrđeni minimalni
tehnički, opće sanitarni, zdravstveni i drugi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti
prometa robe na malo iz vozila;
c) opis robe koja je predmet prodaje;
d) registracijsku oznaku vozila kojim će se vršiti pokretna prodaja;
e) popis naselja u kojoj pokretni prodavač može obavljati trgovinu na malo izvan
prodavaonica putem pokretne prodaje ;
f) visinu i način plaćanja naknade koju pokretni prodavač plaća radi obavljanja pokretne
prodaje;
g) vrijeme trajanja izdanog Odobrenja;
h) odredbe o otkazu odobrenja u slučaju neispunjavanja propisanih uvjeta;
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Po izdanom Odobrenju i u skladu s njime, Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj izdaje
Rješenje za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na području
općine Sibinj (dalje u tekstu „Rješenje“).
Članak 6.
Odobrenje se može izdati za polugodišnje (6 mjeseci) i godišnje (12 mjeseci) vremensko
razdoblje obavljanja pokretne prodaje.
Prodavač može podnijeti Zahtjev i za kraće razdoblje obavljanja pokretne prodaje odnosno
Odobrenje se može izdati i za kraće vremensko razdoblje od razdoblja navedenog u prethodnom
stavku, ali prilikom svakog novog Zahtjeva prodavač je dužan priložiti dokumentaciju propisanu
ovom Odlukom.
Odobrenje se izdaje i vrijedi od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, nakon mjeseca u kojem je
podnesen Zahtjev.
Odobrenje se može otkazati odlukom Općinskog načelnika ukoliko se utvrdi da osoba koja
obavlja pokretnu prodaju krši odredbe zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulirana
sigurnost prometa na cestama i gospodarska ili trgovačka djelatnost te odredbe ove Odluke i uvjeta
propisanih Odobrenjem općinskog načelnika.
III. NAČIN OBAVLJANJA POKRETNE PRODAJE
Članak 7.
Obavljanje pokretne prodaje na području Općine Sibinj kroz zaustavljanje i parkiranje moguće
je isključivo poštujući odredbe pozitivnih zakonskih propisa kojim je uređeno propisno zaustavljanje i
parkiranje vozila u prometu, a bez ugroze sigurnost ostalih dionika u prometu (vozača, pješaka,
biciklista i dr).
Kretanje i zaustavljanje pokretnog prodajnog objekta mora se odvijati tako da ne ometa
promet na javno prometnim površinama, ne ugrožava sigurnost kupaca i slučajnih prolaznika.
Članak 8.
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 odnosno
zabranjuje se obavljanje pokretne prodaje na području Općine Sibinj na način suprotan odredbama
važećeg Zakona koji uređuje područje sigurnosti prometa na cestama.
Zabranjuje se obavljanje pokretne prodaje na području Općine Sibinj na zelenim površinama u
parkovima i dječjim igralištima.
U slučaju obavljanja pokretne prodaje na način koji je protivan odredbama zakona iz ovog
članka smatrat će se da se ne poštuju uvjeti propisani u izdanom Odobrenju iz članka 5. ove Odluke.
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IV. NAKNADA
Članak 9.
Ovom Odlukom propisuje se naknada koja se plaća za obavljanje pokretne prodaje na
području Općine Sibinj zbog obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje.
Visina naknade za obavljanje pokretne prodaje na području Općine Sibinj zbog obavljanja
trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje iznosi 500,00 kuna
(slovima:petstotinakuna) mjesečno.
Naknada za svaki mjesec mora biti plaćena do 15. u mjesecu za taj tekući mjesec.
U slučaju neplaćanja naknade na način i u rokovima iz ovoga članka Općinski načelnik
Odlukom će otkazati dano Odobrenje i ukinut će se doneseno Rješenje.
Naknada za obavljanje pokretne prodaje prihod je Proračuna Općine Sibinj.
V. NASELJA U KOJIMA SE OBAVLJA POKRETNA PRODAJA
Članak 10.
Pokretna prodaja može se obavljati u svih 12 (dvanaest) naselja Općine Sibinj.
VI. NADZOR
Članak 11.
Upravni nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Ministarstvo nadležno za gospodarstvo.
Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležni inspektori Ministarstva
financija.
Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu koji se odnosi na komunalni red te korištenje javnih
površina obavljaju osobe zadužene za komunalni red u Općini Sibinj.
Nadzor nad kršenjem odredaba važećeg zakona koji uređuje područje sigurnosti prometa na cestama
provodi nadležna policijska postaja.
VII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 12.
Za obavljanje prodaje robe putem pokretne prodaje protivno uvjetima propisanim ovom
Odlukom, primjenjuju se novčane kazne propisane Zakonom o trgovini.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 023-01/17-01/112
URBROJ: 2178/08-01-17-1
Sibinj, 8.rujan 2017.godine.
Predsjednik Općinskog vijeća

Krunoslav Eraković
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