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Stranica 2 – broj 7 „Službeni glasnik Općine Sali“
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Na temelju provedenog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora – ljekarne u Salima,
objavljenom 9. svibnja 2018., te članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine
Sali“ broj 2/16) Općinsko vijeće Općine Sali na sjednici održanoj 12. lipnja 2018. donosi

ODLUKU
o sufinanciranju
ljekarničke djelatnosti

Članak 1.
Ovom odlukom određuje se sufinanciranje ljekarničke djelatnosti koja će se obavljati u
poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Sali, na adresi u Salima, Sali II 74 A, u dijelu
nekretnine oznake k.č. 591/3 k.o. Sali stare izmjere, kao deficitarne djelatnosti od interesa
za stanovništvo Općine Sali.
Članak 2.
Ljekarnička djelatnost će se sufinancirati u mjesečnom iznosu od 10.000,00 kuna i to za
vrijeme obavljanja ljekarničke djelatnosti u poslovnom prostoru opisanom u članku 1. ove
Odluke, zakup kojeg prostora je predmet javnog natječaja za zakup poslovnog prostora –
ljekarne u Salima, objavljenom 9. svibnja 2018.
Članak 3.
Sa zakupoprimcem poslovnog prostora opisanog u članku 1. ove Odluke, koji bude odabran
na temelju javnog natječaja navedenog u članku 2. ove Odluke, biti će sklopljen poseban
ugovor o sufinanciranju kojim će se pobliže regulirati međusobna prava i obveze.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.
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Na temelju članka 10. stavka 3. 4. i 5. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08,
116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) te članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik
Općine Sali“ broj 2/16) Općinsko vijeće Općine Sali na sjednici održanoj 12. lipnja 2018.
donosi

ODLUKU
o prodaji na malo
vlastitih proizvoda

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjesta na području Općine Sali na kojima se može
obavljati prodaja na malo vlastitih proizvoda.
Članak 2.
Prodaja na malo vlastitih proizvoda u smislu ove Odluke je oblik trgovine na malo kada
prodaju robe obavljaju nositelji i članovi registriranih obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava (OPG) ili obrtnici registrirani za proizvodnu djelatnost.
Trgovina na malo izvan prodavaonica obavlja se ako su za takav način prodaje ispunjeni
uvjeti propisani Zakonom o trgovini ("Narodne novine" broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09,
114/11, 68/13 i 30/14) i drugim propisima.
Članak 3.
Prodaja na malo vlastitih proizvoda može se obavljati na temelju odobrenja općinskog
načelnika Općine Sali, u skladu s ovom Odlukom.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja u zahtjevu je dužan navesti osnovne podatke
o podnositelju, robi koju će prodavati i načinu na koji će je prodavati, mjesto gdje će se
obavljati prodaja, vrijeme za koje se traži odobrenje, površini koja je potrebna za obavljanje
prodaje, te priložiti ispravu nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje
djelatnosti.
Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka neće se izdati ukoliko podnositelj zahtjeva ima
nepodmirenih dugovanja prema Općini Sali po bilo kojoj osnovi.
Članak 4.
Prodaja na malo vlastitih proizvoda na način iz članka 4. i 5. ove Odluke može se obavljati
na javnim površinama u vlasništvu Općine Sali ispred ureda Turističkih zajednica na
području Općine Sali te na drugim lokacijama uz suglasnost Vijeća mjesnog odbora.
Članak 5.
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U svrhu razvoja poljoprivrede i gospodarstva obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG),
trgovačka društva, zadruge i obrtnici registrirani za proizvodnu djelatnost, sa sjedištem na
području Općine Sali, oslobođeni su plaćanja naknade za uporabu javnih površina iz članka
6. ove Odluke, kada na javnim površinama na području Općine Sali prodaju vlastite
proizvode.
Članak 6.
Općinski načelnik može odobriti privremeno korištenje javne površine bez naknade za
prodaju robe u svrhu prikupljanja sredstava u humanitarne svrhe ili prilikom organizacije
kulturnih, sportskih i vjerskih manifestacija i akcija, te kod održavanja manifestacija pod
pokroviteljstvom ili u organizaciji Općine.
Članak 7.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi gospodarska inspekcija i komunalni redar.
U provođenju nadzora nad ovom Odlukom komunalni redar ima ovlasti propisane Zakonom
o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnom redu na području Općine Sali.
Članak 8.
Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 kaznit će se za prekršaj pravna, fizička osoba –
obrtnik ili fizička osoba registrirana za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica, ako
taj oblik trgovine obavlja na način iz članka 2. ove Odluke i to:
- ako na području Općine obavlja prodaju robe bez odobrenja općinskog načelnika (članak
3. Odluke),
- ako na području Općine obavlja prodaju robe izvan lokacija utvrđenih ovom Odlukom
(članak 6. Odluke).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu 500,00 kuna, kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Sali“.
KLASA: 330-01/18-01/01
UR.BROJ: 2198/15-01-18-1
U Salima, 12. lipnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI
Predsjednik
Srećko Milić

„Službeni glasnik Općine Sali“ – Službeno glasilo Općine Sali
Izdavač: Općina Sali
Sali, Sali II 74 A, telefon: 023/377-042
Službeni glasnik objavljuje se na: www.opcina-sali.hr
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