
Na temelju članka 10. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 

76/09 – Odluka USRH, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 36. Statuta Općine Sračinec („Službeni 

vjesnik Varaždinske županije“, broj 14/13 i 27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 8. 

sjednici održanoj dana 17. lipnja 2014. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 
o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica 

na području Općine Sračinec 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način prodaje roba i/ili usluga na malo izvan 

prodavaonica, mjesta odnosno lokacije na kojima se može obavljati predmetna trgovina, 

uvjeti za obavljanje pokretne prodaje, zajedničke odredbe te ostala pitanja vezana uz 

obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica. 

 

Članak 2. 
Obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Sračinec može se 

obavljati samo u skladu s ovom Odlukom. 

 

 

II. UVJETI ZA OBAVLJENJE TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 
 

Članak 3. 
Trgovinu na malo izvan prodavaonica mogu obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za 

obavljanje te djelatnosti, odnosno imaju u skladu sa zakonskim i drugim propisima odobrenje 

za obavljanje djelatnosti trgovine, kao i prodaju proizvoda koji se prema posebnim propisima 

mogu prodavati na otvorenim prostorima. 

 

Trgovina na malo izvan prodavaonica na području Općine Sračinec može se obavljati 

isključivo na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sračinec. 

 

Odobrenjem iz prethodnog članka ujedno se određuje visina naknade za korištenje javne 

površine te način plaćanja, a koja pitanja su uređena posebnim odlukama Općinskog vijeća 

Općine Sračinec.           

 

Odobrenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Sračinec 

neće se izdati ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema Općini 

Sračinec po bilo kojoj osnovi. 

 

 

 

 

 



III. NAČINI OBAVLJANJA TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 
 

Članak 4. 
Trgovinu na malo izvan prodavaonica na području Općine Sračinec, pravne i fizičke osobe 

registrirane za obavljanje te djelatnosti, mogu obavljati na slijedeće načine: 

− putem kioska, 

− na štandovima i klupama, 

− prodajom putem automata, 

− prigodnom prodaja (izložbe, sajmovi, proštenja i slične manifestacije), 

− prodajom vlastitih proizvoda s vlastitog posjeda, 

− organiziranom prodajom poljoprivrednih proizvoda od strane Općine ili pojedine 

udruge, 

− pokretnom prodajom. 

 

 

IV. LOKACIJE ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 
 

Članak 5. 
Trgovina na malo izvan prodavaonica na području Općine Sračinec može se obavljati na 

javnim površinama u vlasništvu Općine Sračinec, na površinama koje Općina Sračinec ima u 

zakupu ili ih koristi po bilo kojoj drugoj osnovi, uz javne prometne površine te na privatnom 

zemljištu koje ima osiguran odgovarajući pristup na javnu prometnu površinu. 

 

Članak 6. 
Obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na privatnim površinama koje imaju 

osiguran pristup na javnu prometnu površinu, može se obavljati isključivo na temelju 

odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sračinec, sukladno ovoj Odluci, te uz uvjet 

da se radi o vlastitom zemljištu, odnosno da je sa vlasnikom zemljišta postignuta suglasnost 

za korištenje privatne površine i uređeno pitanje plaćanja zakupa prostora. 

 

 

V. UVJETI ZA OBAVLJANJE POKRETNE PRODAJE 
 

Članak 7. 
Pokretna prodaja i dostava na području Općine Sračinec mogu se obavljati isključivo na 

temelju odobrenja Jedinstvenog upravno odjela, te u skladu sa ostalim odredbama ove 

Odluke. 

 

Članak 8. 
Pokretna prodaja može se obavljati na cijelom području Općine Sračinec isključivo na temelju 

odobrenja kojeg izdaje Općina Sračinec. 

 
Članak 9. 

Za obavljanje pokretne prodaje na području Općine Sračinec određuje se mjesečna naknada 

u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna, a plaćanje se vrši mjesečno, unaprijed za naredni mjesec. 

 



Točan iznos mjesečne naknade za pojedinog podnositelja zahtjeva utvrđuje načelnik Općine 

Sračinec posebnim zaključkom, uzimajući u obzir vrstu robe za koju se vrši pokretna prodaja, 

vremenski rok u kojem će se vršiti pokretna prodaja i broj zaposlenih osoba sa područja 

Općine Sračinec kod podnositelja zahtjeva.  

 

 

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE 
 

Članak  10. 
Uz ispunjavanje tehničkih i drugih uvjeta za objavljenje trgovine na malo izvan prodavaonica 

propisanih posebnim propisima, obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica može se 

obavljati uz uvjet da se ne ugrožava sigurnost prometa i ne ometa mir u stambenim zonama. 

 

Članak 11. 
Svi korisnici javnih površina kada ih koriste za prodaju roba i /ili usluga na malo izvan 

prodavaonica, sukladno ovoj Odluci, dužni su s istih ukloniti (zbrinuti) sav otpad (smeće) koji 

je nastao obavljanjem te djelatnosti. 

 

Članak 12. 
Ukoliko se nadzorom utvrdi da se pokretna trgovina ne pridržava odredbi iz ove Odluke, te 

uvjeta utvrđenih u odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sračinec, Jedinstveni 

upravni odjel Općine Sračinec može trajno oduzeti izdano odobrenje za rad takvoj pokretnoj 

trgovini. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec povući će izdano odobrenje i prije njegovog isteka   

slijedećim slučajevima: 

− ako korisnik ne plaća naknadu za korištenje javne površine, 

− ako tijekom godine ima dospjelih a nepodmirenih obveza prema Općini Sračinec, 

− ako svojim postupcima prilikom obavljanja djelatnosti narušava javni red i mir. 

 

 

VII. UMANJENJE ILI OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE I NAMJENA NAKNADE 
 

Članak 13. 
Načelnik može odobriti privremenu uporabu javne površine u svrhu prodaje robe izvan 

prodavaonica i osloboditi obveznika plaćanja poreza na korištenje javne površine, u svrhu 

održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne, sportske i druge akcije od interesa 

za Općinu te za manifestacije kojih je organizator odnosno pokrovitelj Općina Sračinec.  
 

Članak 14. 
Naknade i naplaćene kazne prikupljene temeljem ove Odluke prihod su Proračuna Općine 

Sračinec, a služe za održavanje javnih površina. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. NADZOR 
 

Članak 15. 
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Sračinec u suradnji sa 

Ministarstvom financija i drugim inspekcijskim službama sukladno ovlaštenjima iz posebnih 

zakona. 

 

 

IX. OVLASTI KOMUNALNOG REDARA 
 

Članak 16. 
U provođenju ove Odluke komunalni redar ovlašten je: 

− rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama da s javne površine uklone sve 

pokretne naprave i vozila s kojima obavljaju pokretnu trgovinu ako ne posjeduju 

potrebno odobrenje iz ove Odluke,  

− izricati mandatnu kaznu na mjestu prekršaja, 

− predložiti prekršajni postupak. 

 

 

X. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 17. 
Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, koja 

obavlja trgovinu na malo izvan prodavaonica na području Općine Sračinec suprotno 

odredbama ove Odluke. 

 

Članak 18. 
Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna, kaznit će se fizička osoba, počinitelj prekršaja, koja 

obavlja trgovinu na malo izvan prodavaonica na području Općine Sračinec suprotno 

odredbama ove Odluke. 

 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 19. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prodaji roba izvan prodavaonica na 

području Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 20/03). 

 

Članak 20. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije“. 
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