Temeljem članka 10. stavak 4. Zakona o trgovini (NN br. 87/08, 116/08, 76/09 –
Odluka Ustavnog suda i 114/11) i članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol (“Službeni glasnik
Općine Kaptol” br. 03/09), Općinsko vijeće Općine Kaptol, na svojoj 15. sjednici održanoj
dana 21. prosinca 2011. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U
o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol

I. UVODNE ODREDBE
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 Kaptol.
Članak 2.
Pokretnim prodavačem u smislu ove Odluke razumijeva se prodaja bez stalnog
prodajnog mjesta, putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, a koja su
opremljena za prodaju na malo određenih grupa proizvoda.
Pokretnom prodajom smatra se svako zaustavljanje u svrhu prodaje robe na malo iz
opremljenog vozila za prodaju robe u naseljima na području Općine Kaptol.
II. UVJETI
Članak 3.
Uvjeti za obavljanje pokretne prodaje propisano ovom Odlukom odnose se na
administrativno područje Općine Kaptol, a uvjeti koje moraju ispunjavati pokretni prodavači
propisani su ovom Odlukom, te se utvrđuju svakom prodavaču koji podnese zahtjev na
temelju ove Odluke pojedinačnim rješenjem.
Rješenje za obavljanje pokretne prodaje na području Općine Kaptol, iz stavka 1. ovoga
članka donosi Općinski načelnik.
Članak 4.
Rješenje iz članka 3. stavak 2. ove Odluke obavezno mora sadržavati sljedeće
elemente:
a) naziv, adresu i OIB pravne ili fizičke osobe koja obavlja pokretnu prodaju na
području Općine Kaptol ;
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 mjesta (naselja) i eventualnu lokaciju na kojoj pokretni prodavač može
obavljati trgovinu na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje ;
f) visinu i način plaćanja naknade koju pokretni prodavač plaća u svrhu korištenja
javnih površina na području Općine Kaptol radi obavljanja pokretne prodaje ;
g) vrijeme trajanja rješenja iz članka 3. stavak 1. ove Odluke ;

h) odredbe o otkazu rješenja u slučaju neispunjavanja propisanih uvjeta ;
i) odredbe o pravnom lijeku.
Članak 5.
Zahtjevu za izdavanje rješenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica
putem pokretne prodaje na području Općine Kaptol pokretni prodavači obavezno prilažu
sljedeće:
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.
Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge iz stavka 1. ovoga članka zatražit će se
nadopuna zahtjeva pismenim putem, te je stranka dužna u roku od tri (3) dana od dana
primitka zahtjeva za nadopunu dostaviti traženu dokumentaciju. U suprotnom zahtjev za
izdavanje rješenja će se odbiti.
Članak 6.
Rješenje iz članka 3. 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 4. ove Odluke, na vremensko razdoblje od jedne (1)
godine od dana izvršnosti rješenja i uz plaćenu naknadu propisanu člankom 9. ove Odluke.
Rješenje se također može otkazati bez otkaznog roka donošenjem novoga 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
rješenja iz članka 3. ove Odluke, Općina nema obvezu vraćanja uplaćene naknade iz članka 9.
ove Odluke.
III. NAČIN OBAVLJANJA POKRETNE PRODAJE
Članak 7.
Obavljanje pokretne prodaja na području Kaptol u pravilu se može dopustiti samo u
naseljima u kojim ne postoji trgovačka radnja koja obavlja trgovinu na malo unutar
prodavaonica.
Pokretna prodaja na području Općine Kaptol u pravilu se može obavljati samo na
javnim površinama Općine Kaptol u pravilu na parkirališnim površinama ili ugibalištima,
odnosno na mjestima određenima rješenjem iz članka 3. ove Odluke, a propisanima odlukom
iz članka 10. ove Odluke.
Članak 8.
Zabranjuje se obavljanje pokretne prodaje na području Općine Kaptol 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 smatrati će se da se ne poštuju uvjeti propisani u izvršnom rješenje iz
članka 3. ove Odluke.

IV. NAKNADA
Članak 9.
Ovom Odlukom propisuje se naknada koja se plaća za obavljanje pokretne prodaje na
području Općine Kaptol, a u svrhu troškova izdavanja rješenja iz članka 3. ove Odluke,
korištenja javnih površina u vlasništvu i na području Općine Kaptol zbog obavljanja trgovine
na malo kroz pokretnu prodaju.
Utvrđuje se visina naknade iz stavka 1. ovoga članka u iznosu od 5.000,00 Kn
(slovima: pettisućakuna) godišnje, koju su osobe koje ispunjavaju uvjete iz ove odluke dužne
platiti Općini Kaptol odmah po primitku rješenja iz članka 3. ove Odluke.
U slučaju neplaćanja naknade iz ovoga članka ukinut će se rješenje doneseno u skladu
s ovom Odlukom.
V. POPIS MJESTA (NASELJA) U KOJIMA SE OBAVLJA POKRETNA PRODAJA
Članak 10.
Popis mjesta u kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica
putem pokretne prodaje određuje se posebnom Odlukom.
Članak 11.
Posebnu odluku iz članka 10. ove Odluke donosi Općinski načelnik Općine Kaptol.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka 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
Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora biti u potpunosti usklađena s ovom Odlukom.
VI. NADZOR
Članak 12.
Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke i akata donesenih na temelju
ove Odluke provodi nadležna inspekcija Državnog inspektorata i Jedinstveni upravni odjel
Općine Kaptol.
Nadzor nad kršenjem odredaba važećeg zakona koji uređuje područje sigurnosti
prometa na cestama provodi nadležna policijska postaja.
VII. PREKRŠAJNE ODREBE
Članak 13.
Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja vrši
pokretnu prodaju:
1. Bez rješenja iz članka 3. ove Odluke ;
2. Temeljem rješenja iz članka 3. ove Odluke, ali na mjestima koja nisu navedena u
rješenju sukladno članku 4. stavak 1. točka e) ;
3. Suprotno odredbama ove Odluke i na temelju iste donesenih akata.
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 kn kazniti će se fizička osoba za prekršaje iz
stavka 1. ovog članka.
Uz novčanu kaznu svim osobama koje imaju rješenje doneseno na temelju ove
Odluke, a koje krše stavak 1. točku 2. ovoga članka ukinuti će se rješenje uz zabranu
donošenja novoga rješenja na temelju ove Odluke na rok od dvije godine.

Članak 14.
Prekršaj iz članka 13. stavak 1. točka 1. ove Odluke utvrđuje se službenim očevidom
od strane Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju kojega se izdaje rješenje o prekršaju
osobama koje krše odredbe ove i drugih Odluka Općine Kaptol.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Obvezuje se općinski načelnik da u roku od trideset (30) dana od stupanja na snagu
ove Odluke donese posebnu odluku na temelju ovlasti iz članka 11. stavak 1. ove Odluke.
Članak 16.
Rješenje iz članka 3. ove Odluke u pravilu se donosi u roku od petnaest (15) dana od
dana zaprimanja Zahtjeva za izdavanje rješenja iz članka 5. ove Odluke.
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Propis za prodajna mjesta za prodaju
robe izvan trgovine na području Općine Kaptol, KLASA:022-05/03-03/34,
URBROJ:2177/05-02-03-1 od 12. svibnja 2003 godine.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8.) dana od dana donošenja, te će se objaviti u
“Službenom glasniku Općine Kaptol”.
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