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Feričanci, 27. prosinca 2013. godine

      Na temelju članka 10. stavak 4. i 5. Zakona o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08., 96/08., 
116/08., 76/09., 114/11. i 68/13.) i članka 32. Statuta Općine Feričanci (“Službeni glasnik Općine 
Feričanci” broj 67/09., 01/13. i 04/13. – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Feričanci na 6. 
sjednici od dana 27. prosinca 2013.godine  donijelo je 

                                                               O  D  L  U  K  U
                        o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica na
                                                     području  Općine  Feričanci

I.  OPĆE ODREDBE

                                                                          Članak  1.

      Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica, kao 
prodaja roba putem pokretne prodaje, prodaja roba na štandovima i klupama izvan tržnice na 
malo, putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja.
      Prodaja robe putem pokretne prodaje, prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice na 
malo, putem kioska, prodaja putem automata  i prigodna prodaja može se obavljati na području 
Općine Feričanci samo u skladu s odredbama ove Odluke.

II.  UVJETI  ZA  PRODAJU  NA  MALO  IZVAN  PRODAVAONICA
      NA  PODRUČJU  OPĆINE  FERIČANCI

                                                                          Članak  2.

      Trgovina na malo izvan prodavaonica, a koja se obavlja na štandovima i klupama, putem 
kioska, automata, prigodnom prodajom te putem pokretne prodaje može se obavljati na 
otvorenim mjestima javno-prometnih površina ( ulica, trgova i sl..), te na površinama koje imaju 
pristup s javno-prometnih površina ( prostor dvorišta ustanova, stambenih zgrada i sl. ) samo uz 
odobrenje Općine Feričanci.



      Prigodna  prodaja

                                                                          Članak  3.

      Prigodnom prodajom smatra se prodaja na klupama i štandovima te putem automata, na 
proštenjima, u povodu blagdana Sv. Duha, sajmovima, kulturnim, sportskim i drugim 
manifestacijama koje se organiziraju u mjestima i naseljima na području Općine Feričanci.
      Prigodna prodaja organizira se na javnim površinama, te na zemljištu i u objektima u 
vlasništvu Općine Feričanci, a izuzetno u vlasništvu drugih subjekata za koje postoji suglasnost 
vlasnika.
      Odobrenje za prigodnu prodaju daje Općinski načelnik Općine Feričanci, osim ze prigodnu 
prodaju u povodu blagdana Sv. Duha kada je dozvoljena  bez odobrenja na Trgu Matije Gupca, 
dijelu ulica Dore Pejačević, Ferićeve i Kolodvorske.

      Prodaja u kioscima, na klupama i štandovima izvan tržnice, prodaja putem automata

                                                                          Članak  4.

      Prodaja u kioscima, na klupama i štandovima izvan tržnice te prodaja putem automata može 
imati karakter stalne i povremene prodaje.
      Stalnom prodajom smatra se prodaja organizirana svakodnevno ili u kontinuitetu s određenim 
tjednim vremenskim razmacima.
      Registrirane trgovine koje obavljaju stalnu prodaju u smislu ovog članka podliježu plaćanju 
poreza na tvrtku.

                                                                         Članak  5.

      Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Feričanci mogu obavljati prodaju 
sezonskog voća i povrća proizvedenog na svom gospodarstvu na klupama i štandovima izvan 
tržnice na malo   na prostorima za koje odobrenje  izdaje Općinski načelnik Općine Feričanci, 
bez naknada i troškova, a na temelju zahtjeva podnositelja.

                                                                         Članak  6.

      Odobrenje s uvjetima za prodaju  roba na malo na klupama i štandovima izvan tržnice daje 
Općinski načelnik Općine Feričanci temeljem zahtjeva podnositelja.

                                                                         Članak  7.

      Prodajno mjesto i uvjete za prodaju putem kioska za stalnu prodaju u smislu članka 4. stavak 
2. ove odluke određuje Općinsko vijeće Općine Feričanci na temelju zahtjeva podnositelja.

                                                                         Članak  8.

      Prodajno mjesto i uvjete za prodaju putem automata određuje Općinsko vijeće Općine 
Feričanci na temelju zahtjeva podnositelja.
      Svaki postavljeni automat smatra se izdvojenom poslovnom jedinicom.  



      Obavljanje trgovine na malo putem pokretne prodaje

                                                                         Članak  9.

      Pokretnom prodajom roba na malo razumijeva se prodaja bez stalnog prodajnog mjesta, 
putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe,  koje je opremljeno za prodaju na 
malo određenih grupa proizvoda, a obavlja ju pokretni prodavač.
      Pokretnom prodajom smatra se svako zaustavljanje pokretnog prodavača u svrhu prodaje robe 
na malo iz opremljenog vozila za prodaju robe u naseljima na području Općine Feričanci.

                                                                         Članak  10.

      Uvjeti za obavljanje pokretne prodaje propisani ovom Odlukom odnose se na administrativno 
područje Općine Feričanci, a uvjeti koje moraju ispunjavati pokretni prodavači propisani su ovom 
Odlukom, te se utvrđuju svakom prodavaču, koji podnese zahtjev,  pojedinačnim rješenjem.
      Rješenje za obavljanje pokretne prodaje na području Općine Feričanci iz prethodnog stavka 
donosi Općinski načelnik. 

                                                                         Članak  11.

      Rješenje iz članka 10. stavak 2. ove Odluke obavezno mora sadržavati slijedeće:
      1.  naziv, adresu i OIB pravne ili fizička osobe koja obavlja pokretnu prodaju na području 
Općine Feričanci,
      2. broj i datum rješenje 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,
      3. opis robe koja je predmet prodaje,
      4. registracijsku oznaku vozila kojim će se vršiti pokretna prodaja,
      5. popis mjesta (naselja) i eventualnu lokaciju na kojoj pokretni prodavač može obavljati 
trgovinu na malo putem pokretne prodaje,
      6. visinu i način plaćanja naknade koju pokretni prodavač plaća u svrhu korištenja javnih 
površina na području Općine Feričanci radi obavljanja pokretne prodaje,
      7. vrijeme trajanja rješenja iz članka 10. stavak 1. ove Odluke,
      8. odredbe o otkazu rješenja u slučaju neispunjenjavanja propisanih uvjeta,
      9. odredbe o pravnom lijeku.

                                                                         Članak  12.

      Zahtjevu za izdavanje rješenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem 
pokretne prodaje na području Općine Feričanci pokretni prodavači obavezno prilažu:
      1. naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja obavlja pokretnu prodaju,
      2. opis robe koja je predmet prodaje,
      3. navod o marki vozila i registracijskoj oznaci i broju vozila iz kojeg  će se vršiti pokretna 
prodaja,
      4. 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,



      5. presliku suglasnosti sanitarne inspekcije za obavljanje trgovine iz vozila ukoliko je 
sukladno zakonskim i podzakonskim propisima potrebna.
      Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge iz prethodnog stavka zatražit će se nadopuna 
zahtjeva pismenim putem, te je stranka dužna u roku od 3 ( tri ) dana od dana primitka zahtjeva 
za nadopunu dostaviti traženu dokumentaciju. U suprotnom zahtjev za izdavanje rješenja će se 
odbiti.

                                                                         Članak  13.

      Rješenje iz članka 10. ove Odluke izdaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za 
obavljanje pokretne prodaje propisane posebnim propisima i ovom Odlukom, te koji je podnio 
zahtjev u skladu s člankom 12. ove Odluke, na vremensko razdoblje od 1 (jedne ) godine od dana 
izvršnosti rješenja i uz plaćenu naknadu propisanu člankom 16. ove Odluke.
      Rješenje se može otkazati bez otkaznog roka donošenjem novog rješenja u upravnom 
postupku i to ukoliko se utvrdi da osoba krši odredbe zakonskih i podzakonskih propisa, 
odredaba ove Odluke i uvjete propisanih rješenjem.
      U slučaju da fizička ili pravna osoba prestane vršiti pokretnu prodaju temeljem rješenje iz 
članka 10. ove Odluke, Općina Feričanci nema obavezu vraćanja uplaćene naknade iz članka 16. 
ove Odluke.

                                                                         Članak  14.

      Obavljanje pokretne prodaje na području Općine Feričanci u pravilu se može dopustiti samo u 
naseljima u kojima ne postoji trgovačka radnja koja obavlja trgovinu na malo unutar 
prodavaonica.
      Pokretna prodaja na području Općine Feričanci u pravilu se može obavljati samo na javnim 
površinama Općine Feričanci u pravilu na parkirališnim površinama ili ugibalištima, odnosno na 
mjestima određenim rješenjem iz članka 10. ove Odluke, a propisanim odlukom iz članka  17. 
ove Odluke.

                                                                         Članak  15.

      Zabranjuje se obavljanje pokretne prodaje na području Općine Feričanci suprotno odredbama 
važećeg Zakona koji uređuje područje sigurnosti prometa na cestama.
      U slučaju obavljanja pokretne prodaje na način koji je protivan odredbama Zakona iz 
prethodnog stavka smatrat će se da se ne poštuju uvjeti propisani u izvršenju rješenja iz članka 
10. ove Odluke.

                                                                         Članak  16.

      Ovom Odlukom propisuje se naknada koja se plaća za obavljanje pokretne prodaje na 
području Općine Feričanci, a u svrhu troškova izdavanja rješenja iz članka 10. ove Odluke, 
korištenja javnih površina u vlasništvu na području Općine Feričanci zbog obavljanja trgovine na 
malo kroz pokretnu prodaju.
      Utvrđuje se visina naknade iz prethodnog stavka u iznosu od 3.000,00 kuna ( slovima: 
tritisuće kuna) godišnje, koju su osobe koje ispunjavaju uvjete iz ove Odluke  dužne platiti 
Općini Feričanci odmah po primitku rješenja iz članka 10. ove Odluke.



      U slučaju neplaćanja naknade iz ovog članka, ukinut će se rješenje  doneseno u skladu s ovom 
Odlukom. 

                                                                         Članak  17.

      Popis mjesta u kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem 
pokretne prodaje određuje se posebnom odlukom, a koju donosi Općinski načelnik Općine 
Feričanci.
      Odluka iz prethodnog stavka mora sadržavati popis mjesta (naselja) i ako je moguće točne 
lokacije mjesta na kojima se smije obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica putem pokretne 
prodaje.

III.  NADZOR

                                                                         Članak  18.

      Inspekcijski nadzor na provedbom odredaba ove Odluke i akata donesenih na temelju ove 
Odluke provodi nadležna inspekcija Državnog inspektorata i Jedinstveni upravni odjel Općine 
Feričanci.
      Nadzor nad kršenjem odredaba važećeg Zakona koji uređuje područje sigurnosti prometa na 
cestama provodi nadležna policijska postaja.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

                                                                         Članak  19.

      Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja vrši 
prodaju:
       - bez odobrenja za prodaju iz članaka 6., 7. i 8. ove Odluke,
       - vrši pkretnu prodaju bez rješenje iz članka 10. ove Odluke,
       - vrši pokretnu prodaju temeljem rješenje iz članka 10. ove Odluke, ali na mjestima koja nisu 
navedena u rješnju sukladno članku 11. stavak 1. točka 5. ove Odluke,
       - suprotno odredbama ove Odluke  i akata donesenih na temelju ove Odluke.
      Novčanom kaznom u iznosu od  5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba 
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
      Novčanom kaznom u iznosu od  2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi 
koja je kažnjena za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
      Uz novčanu kaznu svim osobama koje imaju rješenje doneseno na temelju ove Odluke, a koje 
čine prekršaj iz stavka 1. točka 2. ovog članka ukinut će se rješenje uz zabranu donošenja novog 
rješenje na temelju ove Odluke na rok od dvije godine.

                                                                       Članak  20.

      Prekršaj iz članka 19. ove Odluke utvrđuje se službenim očevidom od strane Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Feričanci, na temelju kojeg se izdaje rješenje o prekršaju osobama koje 
krše odredbe ove i drugih odluka Općine Feričanci.



V.  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

                                                                       Članak  21.

      Obavezuje se Općinski načelnik Općine Feričanci da u roku od 30 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke donese posebnu odluku na temelju ovlasti iz čkanka 17. stavak 1. ove Odluke.

                                                                       Članak  22.

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Feričanci”.

                                                              PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA
                                                                              Marko  Knežević, prof.  
       


