
 
Na temelju članka 12. Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine 
Bizovac KLASA:340-01/15-01/3, URBROJ: 2185/03-15-4, od 27. veljače 2015. godine i članka 46. Statuta 
Općine Bizovac (»Službeni glasnik Općine Bizovac«, br. 3/09. i  2/13.), Općinski načelnik Općine Bizovac 3. 
ožujka 2015. godine, donosi 
 
 

 
O D L U K U 

o određivanju lokacija za obavljanje pokretne prodaje 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se lokacije na kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo izvan 

prodavaonica putem pokretne prodaje i visinu naknade koja se plaća za obavljanje pokretne prodaje. 
 

 
Članak 2. 

Pokretna prodaja ne može se obavljati ispred sakralnih objekata, ispred postojećeg trgovačkog objekta 
u građevini kao i na cestovnoj udaljenosti manjoj od 300 metara od naprijed navedenog objekta. 
 

 
Članak 3. 

Pokretna prodaja u naseljima na području Općine Bizovac može se obavljati na slijedećim lokacijama: 
 

BIZOVAC 

 kod  Željezničkog kolodvora 

 autobusno stajalište u Kralja Tomislava kod kućnog broja 394 

 kod bivšeg ugost. objekta Venecija u ulici Kralja Tomislava 288 

 ulica K.A. Stepinca, kod dječjeg igrališta 

 u ulici Ante Starčevića kod kućnog broja 38 

 BROĐANCI 

 autobusno stajalište u ulici Kralja Tomislava kod kućnog broja 34   

 autobusno stajalište u ulici Kralja Tomislava kod kućnog broja 53  

 u Brkićevoj ulici kod kućnog broja 42 

 u ulici Braće Radića kod kućnog broja 46 

  HABJANOVCI 

 u Slavonskoj ulici kod kućnog broja 2 

 ulaz na nogometno igralište (Fiskulturna ulica) 

 u Kolodvorskoj ulici kod kućnog broja  46  

 NOVAKI 

 na parkiralištu kod Društvenog doma 

 na autobusnim stajalištima kod kućnih brojeva 42 i 57 

 CRET 

 u ulici Matije Gupca kod kućnog broja  69 (bivši pogon AG Cret) 

 u ulici Matije Gupca kod kućnog broja  117 c 

 u ulici Matije Gupca kod kućnog broja 132 

 u ulici Braće Radić kod asfaltnog rukometnog igrališta  

 u ulici Matije Gupca kod kućnog broja  4 

 SAMATOVCI 

 križanje ulica Timarićeva i Pere Kovačevića 

 u ulici Braće Radić kod kućnog broja 10 

 u ulici Zrinsko-Frankopanska 

 CEROVAC I SELCI 

 u središtu naselja  

 
Članak 4. 

Mjesečna naknada za obavljanje pokretne prodaje, plaća se u paušalnom iznosu od 100 kuna. 



U svrhu razvoja poljoprivrede i gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja 
Općine Bizovac oslobođena su plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka kada na javnoj površini na području 
Općine Bizovac prodaju vlastite proizvode. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 
             
KLASA: 330-01/15-01/2 
URBROJ: 2185/03-15-1 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Bizovac, 4. ožujka  2015.           Srećko Vuković v.r.  

----------   
 
 
 
 
 
 

 

Za točnost otpravka: 

Pročelnik: Nediljko Pušić, dipl. iur. 

 

Dostaviti: 

1. Carinska služba za nadzor Osijek 
Trg Lava Mirskog 1, Osijek 

2. Policijska uprava Osječko-baranjska 
Trg Lavoslava Ružičke 1, Osijek 

3. Službeni glasnik, ovdje 

4. Arhiva, ovdje  
 

 


