
  

 

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

116/08, 76/09. – Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske i 114/11) i članka 30. Statuta 

Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), 

Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 29. sjednici održanoj 22. prosinca 2011. donijelo 

je 

 

O D L U K U 

o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Gornja Rijeka 

 

Članak 1. 

 

 Odlukom o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine 

Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se uvjeti za prodaju robe putem 

pokretnih vozila na području Općine Gornja Rijeka (u daljnjem testu: Općina) koju 

obavljaju pravne i fizičke osobe čije je sjedište izvan područja Općine. 

 

Članak 2. 

 

 Pokretnu prodaju, koja se obavlja putem pokretnog vozila, u naseljima na području 

Općine mogu obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za tu djelatnost i to na javnoj 

površini pogodnoj za zaustavljanje. 

 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 može se obavljati samo uz prethodno odobrenje Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 

 Za pokretnu prodaju robe određuje se godišnja naknada u svoti 3.500,00 kuna za 

zaustavljanje i korištenje javnih površina.  

 

Članak 4.   

 

 Zahtjev za odobrenje prodaje robe putem pokretne prodaje treba sadržavati: 

-  naziv pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovine, 

-  vrstu robe koja se prodaje, 

-  mjesto i vrijeme zaustavljanja, 

-  odobrenje za obavljanje ovakve vrste djelatnosti od mjesno nadležnog ureda  

     državne uprave u županiji, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za  

     gospodarstvo.  

 

Članak 5. 

 

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

 Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži: 

-  naziv pravne ili fizičke osobe koja je podnijela zahtjev, 



-  vrstu robe koja se prodaje, 

-  mjesto i vrijeme zaustavljanja, 

-  iznos naknade za zaustavljanje i korištenje javne površine.  

 

Članak 6. 

 

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

Odluke koja se odnosi na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel.  

 

Članak 7. 

 

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

Koprivničko-križevačke županije“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA 

 

KLASA: 330-01/11-01/02 

URBROJ: 2137/25-11-1 

Gornja Rijeka, 22. prosinca 2011. 
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                                      Stjepan Borjan 


