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Temeljem članka 10. Zakona o trgovini (NN br. 87/08,
96/08, 11/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19
i 32/20) i članka 31. Pravilnika o minimalnim tehničkim
i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte,
opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za
prodaju robe izvan prodavaonica (NN br. 66/09, 108/09,
8/10) i članka 31. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik
Općine Bistra br. 01/18) Općinsko vijeće Općine Bistra na
svojoj 26. sjednici održanoj dana 21.travnja 2020. godine,
donijelo je

Temeljem članka 10. Zakona o trgovini (NN br. 87/08,
96/08, 11/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19
i 32/20) i članka 31. Pravilnika o minimalnim tehničkim
i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte,
opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za
prodaju robe izvan prodavaonica (NN br. 66/09, 108/09,
8/10), temeljem odredbi Odluke o dopuni Odluke o prodaji
robe izvan prodavaonica na području Općine Bistra
KLASA:021-01/20-01/22, URBROJ:238/02-01-20-1 od
21. travnja 2020. g. i članka 31. Statuta Općine Bistra
(Službeni glasnik Općine Bistra br. 01/18) Općinsko
vijeće Općine Bistra na svojoj 26. sjednici održanoj dana
21. travnja 2020. godine, donijelo je
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DOPUNU ODLUKE
O PRODAJI ROBE IZVAN PRODAVAONICA
NA PODRUČJU OPĆINE BISTRA
Članak 1.
U Odluci o prodaji robe izvan prodavaonica na području
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra 2/14) u
članku 14. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„U slučaju nastanka izvanredne situacije (širenje
zarazne bolesti, elementarne nepogode i drugo), a
kako bi se pomoglo pri plasmanu proizvoda domaćim
proizvođačima hrane, a građanima omogućila opskrba
sa domaćim poljoprivrednim proizvodima, Općinsko
vijeće može donijeti izvanrednu odluku kojom se takvim
proizvođačima (OPG-ovima) omogućuje prodavanje
vlastitih proizvoda na za to predviđenim mjestima
(štandovima) uz smanjenu naknadu odnosno bez naknade
za korištenje javne površine.“
Članak 2.
Ostale odredbe temeljne Odluke ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović
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IZVANREDNU ODLUKU
O PRODAJI POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA DOMAĆIH PROIZVOĐAČA
NA JAVNOJ POVRŠINI
Članak 1.
OPG-ovima i poljoprivrednim obrtima (u daljnjem tekstu:
prodavatelji) sa područja Općine Bistra i okolnih jedinica
lokalne samouprave dozvolit će se prodaja vlastitih
poljoprivrednih proizvoda na štandovima smještenim na
parkirališnom prostoru Sportskog centra Bistra.
Ova Odluka donosi se izvanredno kao mjera pomoći
domaćim proizvođačima poljoprivrednih proizvoda za
lakši plasman njihovih proizvoda lokalnim kupcima.
Članak 2.
Pod poljoprivrednim proizvodima iz prethodnog članka
smatraju se voće i povrće, suhomesnati proizvodi,
med, mlijeko, sadnice voća i povrća, sadnice cvijeća,
prerađevine voća, povrća, mlijeka i mesa, jaja i slično.
Prodavati se mogu isključivo proizvodi iz vlastitog uzgoja
i proizvodnje.
Članak 3.
Prodavatelji svoje proizvode mogu prodavati na
štandovima koje će im osigurati Općina te iz vlastitih
specijaliziranih pokretnih trgovina (prodaja iz posebno
uređenog i opremljenog vozila).
Svakom prodavatelju za prodaju na štandu dodijeliti će se
5 metara kvadratnih prostora za prodaju, a prodavatelju
koji prodaje iz pokretne trgovine osigurati će se onoliko
metara kvadratnih koliko zauzima njihovo vozilo.

stranica 3

godina XXV

Službeni glasnik Općine Bistra

Za pokvarljive proizvode prodavatelji su dužni o vlastitom
trošku osigurati korištenje rashladnih vitrina ili prijenosnih
hladnjaka.
Članak 4.
Prodavateljima sa područja Općine Bistra neće se
naplaćivati naknada za korištenje javne površine, a
prodavateljima koji nisu sa područja Općine Bistra
naplatiti će se naknada u iznosu od 2 (dvije) kune po metru
kvadratnom prostora koji zauzima/po danu.
Članak 5.
Zainteresiranim prodavateljima dozvolit će se prodaja
na temelju njihovog zahtjeva ukoliko ispunjavaju uvjete
propisane ovom Odlukom.
O zahtjevu rješenjem odlučuje Jedinstveni upravni odjel
Općine Bistra.
Članak 6.
Pri prodaji svojih proizvoda prodavatelji su se dužni
pridržavati preporuka o socijalnom distanciranju
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog,
Županijskog i lokalnog stožera civilne zaštite (održavati
razmak među samim prodavateljima i kupcima od
minimalno 3-5 metara).
Članak 7.
Radno vrijeme štandova odrediti će se posebnom odlukom
Općinskog načelnika.
Članak 8.
Za nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke ovlašten je
komunalni redar Općine Bistra.
U slučaju da komunalni redar utvrdi da se pojedini
prodavatelji ne pridržavaju odredbi ove Odluke, istom će
se zabraniti daljnja prodaja.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine Bistra.
Predsjednica Općinskog vijeća
Marija Gregurović
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