Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (“Narodne novine” br. 87/08, 116/08, 76/09 –
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 29. Statuta
Općine Kotoriba (»Službeni glasnik Međimurske županije«, br. 3/13), Općinsko vijeće
Općine Kotoriba na 10. sjednici, održanoj 25. studenog 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju uvjeta i mjesta za obavljanje trgovine na malo
izvan prodavaonica na području Općine Kotoriba
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se prodaja roba i/ili usluga na malo izvan prodavaonica na
području Općine Kotoriba (u daljnjem tekstu: Općina) i to:
- načini prodaje,
- mjesta i naknada za prodaju robe na javno-prometnim površinama,
- uvjeti i naknada za obavljanje pokretne trgovine,
- odobrenje za pristup na javno-prometne površine,
- vanjski izgled prodajnog objekta.
NAČIN PRODAJE
Članak 2.
Trgovina na malo izvan prodavaonica može se na području Općine obavljati na neki
od sljedećih načina:
- na štandovima i klupama izvan tržnice na malo,
- prodaja putem kioska,
- pokretnom prodajom,
- prodajom putem automata,
- prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, proštenja i slične manifestacije).
Prodaju robe izvan prodavaonice mogu obavljati pravne i fizičke osobe te obiteljska
poljoprivredna gospodarstva koja su registrirana, odnosno imaju u skladu sa zakonskim i
drugim propisima odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, koji se prema posebnim
propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima.
MJESTA I NAKNADA ZA PRODAJU ROBE NA JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA
Članak 3.
Na području Općine povremena prodaja robe javno-prometnim površinama na
štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem
automata i prigodna prodaja, može se obavljati samo na sljedećim mjestima:
- na prostoru u Ulici kralja Tomislava uz i na kat.čest.br. 1426, 1427, 1428 i 1872 k.o.
Kotoriba.
- na prostoru u Sajmišnoj ulici od Ulice kralja Tomislava do Ulice Nikole Zrinskog,
- na prostoru u Ulici Pavleka Miškine uz i na kat.čest.br. 864/2 i 861 k.o. Kotoriba,
- na prostoru kod crkve u Ulici Ignaca Svetomartinskog uz i na kat.čest.br. 799 i 894 k.o.
Kotoriba,
- na prostoru parkirališta uz groblje,
- na prostoru u nastavku Sajmišne ulice uz i na kat.čest.br. 5576 k.o. Kotoriba,
- na prostoru lokalne ceste Kotoriba-Goričan (LC 20066) uz i na kat.čest.br. 4605, 4606 i
4515.
Stalna prodaja robe na javno-prometnim površinama putem kioska može se obavljati
samo u Ulici kralja Tomislava uz česticu 1428 k.o. Kotoriba, a korištenje prostora za
postavljanje kioska regulira se godišnjim ugovorom.
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Članak 4.
Za korištenje mjesta iz članka 3. ove Odluke plaća se naknada Općini.
Naknada za povremeno korištenje mjesta iz članka 3. stavka 1. ove Odluke, osim na
prostoru kod crkve, plaća se prema zauzetoj površine kod prodaje, a visinu naknade svojom
odlukom određuje općinski načelnik Općine Kotoribe (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) i
ista se plaća na licu mjesta djelatniku Općine.
Visinu naknade za stalno korištenje prostora za postavljanje kioska, svojom odlukom
određuje općinski načelnik, a naknada se plaća na temelju ispostavljenog računa od strane
Općine.
U svrhu privlačenja pojedinih turističkih i gospodarskih djelatnosti, općinski načelnik
može smanjiti ili osloboditi u cijelosti plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka.
Za korištenje mjesta iz članka 3. ove Odluke u svrhu humanitarnih, odgojnoobrazovnih akcija i potreba udruga uz odobrenje općinskog načelnika, ne plaća se naknada.
UVJETI I NAKNADA ZA OBAVLJANJE POKRETNE PRODAJE
Članak 5.
Pod prodajom putem pokretnih prodavaonica smatra se prodaja mješovite robe i
drugih proizvoda iz posebno prilagođenih vozila, a u skladu s odredbama posebnih propisa.
Pokretna prodaja dozvoljena je na javno-prometnim površinama prema prostornim
mogućnostima, uvjetima sigurnosti prometa, a na temelju odobrenja općinskog načelnika.
Pokretnu prodaju na području Općine mogu obavljati pravne i fizičke osobe te OPG-i
koji su registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine, i to isključivo na javnoj površini
pogodnoj za zaustavljanje vozila.
Članak 6.
Svako zadržavanje vozila kojim se obavlja prodaja dulje od 15 minuta na jednom
mjestu ne predstavlja pokretnu prodaju te ista nije dozvoljena.
Kretanje i zaustavljanje vozila za pokretnu prodaju mora se odvijati tako da ne ometa
promet na javno – prometnim površinama, ne ugrožava sigurnost kupaca, prolaznika i
drugih sudionika u prometu.
Pokretna prodaja nije dozvoljena na cestama na kojima nije moguće zaustaviti vozilo
bez opasnosti za sigurnost prometa u kupaca i drugih sudionika u prometu, raskrižjima,
željezničko-cestovnim prijelazima, prilazima i priključcima na javnu cestu, biciklističkim
stazama i trakama, na mjestima gdje se zaustavljanjem vozila zaklanja preglednost
prometnih znakova i smjerokaza kao i na zelenim površinama, parkovima i dječjim
igralištima.
Članak 7.
Visinu naknade za pokretnu prodaju svojom odlukom određuje općinski načelnik i
plaća se unaprijed kod izdavanja odobrenja za obavljanje pokretne prodaje.
ODOBRENJE ZA PRISTUP NA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE
Članak 8.
Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska,
prodaja putem automata i prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javnoprometne površine, može se obavljati samo na mjestima za koje je Jedinstveni upravni odjel
Općine dao odobrenje.
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka, izdaje se na zahtjev vlasnika trgovine na malo uz
uvjet da su osigurane prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe, a zahtjevu se prilaže
dokument kojim je regulirano korištenje površine za prodaju.
VANJSKI IZGLED PRODAJNOG OBJEKTA
Članak 9.
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Svi štandovi i klupe koji se postavljaju na javno-prometnim površinama moraju biti
tehnički ispravni i uredni.
Kiosci na javnim površinama moraju biti oblikovani na primjerenoj estetskoj razini,
izrađeni od kvalitetnih, trajnih materijala i redovne održavani. Kiosci koji se postavljaju za
vrijeme odvijanja prigodnih manifestacija i sajmova, mogu biti drugačije oblikovani,
prilagođeni prigodnim prodajama.
NADZOR
Članak 10.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke provode inspekcije i carinska tijela sukladno
ovlaštenjima utvrđenim posebnim zakonima, a nadzor nad provođenjem odredbi iz područja
komunalnog redarstva provodi komunalni redar Općine.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o trgovini na malo
izvan prodavaonica («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 4/10)
Članak 12.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Međimurske županije», a stupa na
snagu 1. siječnja 2015. godine.
KLASA: 330-01/14-01/05
URBROJ: 2109/9-14-1
Kotoriba, 25. studenog 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA
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Općinskog vijeća

Zoran Radmanić, v.r.

NAPOMENA: Odluka objavljena u „Službenom glasniku Međimurske
županije“, br. 15/14 od 28. studenog 2014. godine i stupila na snagu 1.
siječnja 2015. godine.
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