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Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 
128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 
144/12., 94/13., 153/13 i 147/14 ) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, 
br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na 18. sjednici održanoj 06. listopada 2015. godine, 
donosi 
 
 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu  

 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o komunalnom redu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 4/13), članak 
79. stavak 2., mijenja se i glasi: 
„Uvjete i način davanja u zakup zemljišta na javnim površinama, visinu naknade, uvjete i način 
provođenja javnog natječaja, način sklapanja ugovora o zakupu, bitne sastojke ugovora, razloge za 
otkaz ugovora i drugo, u skladu s odredbama ove Odluke utvrđuje Općinsko vijeće posebnim aktom.“ 
 

         Članak 2. 
 

Članak 83. stavak 2. podstavak 1.  mijenja se i glasi: 
“-održavanje humanitarnih, kulturnih i sportskih manifestacija”  

Članak 3. 

Članak 91. mijenja se i glasi: 
„Korištenje javne površine za postavljanje i organiziranje terasa odobrava rješenjem  Jedinstveni 
upravni odjel sukladno ovoj Odluci i posebnom aktu koji donosi Općinsko vijeće.“ 
 
 

Članak 4. 
 

Članak 92. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi: 
 

„prostor koji ostaje za prolaz pješaka nije uži od 1,50  metra i može se osigurati između terase i 
regulacijske linije građevinskog objekta, odnosno postavljanjem odgovarajuće zaštitne ograde uz rub 
prometnice.“ 

 



Članak 5. 
 

Podnaslov iznad članka 98. kao i članak 98. mijenja se i glasi: 
 „Pokretna radnja (prodavač) 

Pokretnu radnju  koja označava  prodaju bez stalnog prodajnog mjesta, putem posebno 
uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, odnosno putem kolica koja se prevoze od mjesta do 
mjesta ili putem plovnog objekta koji je opremljen za prodaju na malo određenih grupa proizvoda, na 
području Općine Andrijaševci mogu obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za tu djelatnost i to 
na javnoj površini pogodnoj za zaustavljanje vozila odnosno kolica ili plovnog objekta, a koja se 
nalazi unutar naselja Rokovci i Andrijaševci, odnosno Općine Andrijaševci. 

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. 

Pokretna prodaja robe putem  pokretne radnje može se obavljati samo uz prethodno odobrenje 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci. 

Pokretni prodavač se može zadržati najduže 15 minuta dnevno na jednom mjestu, a 
međusobna udaljenost mjesta na kojima prodaje ne može biti manja od 300 metara te se ne smije 
zadržavati pred sakralnim objektima, neposredno uz izloge te ulaze i izlaze poslovnih prostora. 

Zahtjev za odobrenje prodaje robe putem pokretne prodaje treba sadržavati: 
- naziv pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pokretne prodaje,  
- vrstu robe koja se prodaje, 
- mjesto i vrijeme prodaje, 
- odobrenje za obavljanje ove vrste djelatnosti od mjesno nadležnog ureda državne uprave u 

županiji nadležnog za gospodarstvo  
- preslik rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih, opće sanitarnih, zdravstvenih i drugih 

propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti prodaje putem pokretne radnje, a koje izdaje 
nadležni Ured državne uprave; 

- preslik suglasnosti sanitarne inspekcije za obavljanje trgovine ukoliko je sukladno  zakonskim 
i podzakonskim propisima ista potrebna. 
 

Po zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka  Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje. 
Rješenje obvezno sadrži: 
- naziv pravne ili fizičke osobe koja je podnijela zahtjev, 
- vrstu robe koja se prodaje, 
- mjesto i vrijeme prodaje. 
Plaćanje se vrši mjesečno, unaprijed za slijedeći mjesec. 
Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležni inspektori Ministarstva 

financija. 
Članak 6. 

 
Ostale odredbe Odluke o komunalnom redu ostaju neizmijenjene. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku 
„Vukovarsko-srijemske županije“ 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 
    Zlatko Kobašević, bacc. oec. 

Objavljeno u Službenom vjesniku VSŽ br. 10/15 
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