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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA

Ponedjeljak, 11. kolovoza 2008.

Na temelju Članaka 55. i 112. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br.
7/01) i Članaka 3. Odluke o zakupu javno prometnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa
(štekata), reklamnih tabli, kioska i drugih naprava (Službeni glasnik Općine Marina br. 05/05)
Općinsko Poglavarstvo Općine Marina na svojoj 11. sjednici održanoj 15. srpnja 2008. godine,
donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih
terasa (štekata), kioska i drugih naprava i drugi opći uvjeti
za provedbu javnog natječaja za dodjelu
javno prometnih površina na korištenje u 2008. godini
(Službeni glasnik Općine Marina br. 02/08 i 06/08)
Članak 1.
U Odluci o lokacijama za postavljnje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava i
drugi opći uvjeti za provedbu javnog natječaja za dodjelu javno prometnih površina na korištenje u
2008. godini (Službeni glasnik Općine Marina br. 02/08 i 06/08) u Članku 1., na kraju točke 2.
dodaje se novi podstavak koji glasi:
„- Trg generalbojnika Andrije Matijaša – Pauka – prostor uz Biskupsku kulu (kaštil)
u površini od 170,00 m2.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Marina.

Klasa: 372-03/08-30/1
Ur. Broj: 2184/02-02/021-08-13
Marina, 15. srpnja 2008. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog poglavarstva:
Ante Mamut
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA

Ponedjeljak, 11. kolovoza 2008.

Na temelju članka 15. „Zakona o trgovini-pročišćeni tekst» («Narodne novine br. 49/03) ,
stavka 2. Članka 68. i stavka 2. Članka 72. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za
poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju
robe izvan prostorija (Narodne novine br. 37/98, 73/02, 153/02) i članka 55. i 112 Statuta Općine
Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 07/01), Općinsko poglavarstvo, na svojoj 13. sjednici
održanoj 11. kolovoza 2008. godine, donosi

ODLUKU
O prodaji robe izvan poslovnih prostorija - ambulantnoj prodaji
Članak 1.
Pod ambulantnom prodajom u smislu ove Odluke smatra se prodaja robe izvan poslovnih
prostorija i to: na klupama izvan tržnice, iz vozila, kolica i drugih pokretnih radnji koje se nalaze
na kotačima a koja su predviđena za obavljanje trgovačke djelatnosti.
Posebno se zabranjuje ambulantna prodaja slastica, brze prehrane i slično na javnoprometnim površinama van školskih dvorišta odnosno van poslovnih objekata za brzu prehranu ili
prodaja slastica, osim uz javna kupališta i javne plaže gdje je dozvoljena ambulantna prodaja u
skladu sa ovom Odlukom.
Članak 2.
Vozila i druge pokretanje radnje iz prethodnog članka moraju biti tehnički ispravni i
tehnički i oblikovno primjereno izvedivi, uklopivi u urbani prostor i estetski prihvatljivi, te redovito
održavani.
Članak 3.
Lokacije za ambulantnu prodaju su: javne površine u svim naseljima Općine Marina pod
uvjetima iz ove Odluke.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.

Članak 4.
Ambulantna prodaja se ne može vršiti:
Na mjestima gdje bi se ugrožavalo održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
U parkovima i ostalim uređenim zelenim površinama
Na kolniku razvrstanih cesta
Na udaljenosti manjoj od jedan metar od ruba kolnika razvrstane ceste
Na javno-prometnim površinama koje su u funkciji vozila (parkirališta)
Na mjestima gdje je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje
Na nogostupu, osim ako nakon postavljanja privremenog objekta ostane 1 m za kretanje
pješaka
Na udaljenosti manjoj od 10 metara od kolnika ceste koje čine raskrižje
U pješačkim zonama
U povijesnoj jezgri naselja Marina
Uz aktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 2 m od pročelja
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA

Ponedjeljak, 11. kolovoza 2008.

Članak 5.
Korištenje javne površine za postavu objekata iz članka 1. ove Odluke uređuje se
neposrednom pogodbom na zahtjev zainteresirane stranke kojem se prilaže uplata administrativne
pristojbe od 50,00 kuna.
Članak 6.
Korisnici javno-prometne površine za ambulantnu prodaju mogu biti sve pravne i fizičke
osobe koje su registrirane, odnosno koji imaju u skladu sa zakonom i drugim propisom odobrenje za
obavljanje djelatnosti trgovine.
Korisnici javno-prometne površine za ambulantnu prodaju mogu biti fizičke osobe koje se
bave poljoprivrednom proizvodnjom pod uvjetom da prodaju vlastite poljoprivredne proizvode i da
su upisani u upisnik poljoprivrednih proizvođača.
Članak 7.
Dozvolu za ambulantnu prodaju daje Poglavarstvo Općine Marina po prijedlogu
Jedinstvenog upravnog odjela na razdoblje od jedne kalendarske godine, a u iznimnim slučajevima
na razdoblje od najmanje tri mjeseca.
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel nakon zaprimljenog zahtjeva utvrđuje da li je stranka registrirana za
obavljanje poslovne djelatnosti, da li stranka ima dugovanja prema Općini Marina, da li je stranka do
sada bila kažnjavana zbog prekršaja prema Odluci o komunalnom redu, da li je stranka do sada bila
korisnik ambulantne prodaje i drugo.
Članak 9.
Godišnja naknada za fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje trgovačke
djelatnosti iznosi 1.000,00 kuna godišnje i plaća se odmah po potpisu Ugovora o korištenju javnoprometnih površina za obavljanje ambulantne prodaje.
Sezonska naknada za vrijeme od tri mjeseca za fizičke i pravne osobe iz prethodnog stavka
iznosi 300,00 kuna i plaća se odmah po potpisu Ugovora o korištenju javno-prometnih površina za
obavljanje ambulantne prodaje.
Godišnja naknada za fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom pod uvjetom
da prodaju vlastite poljoprivredne proizvode i da su upisani u upisnik poljoprivrednih proizvođača
iznosi 200,00 kuna i plaća se odmah po potpisivanju Ugovora o korištenju javno-prometnih
površina za obavljanje ambulantne prodaje.
Članak 10.
Radno vrijeme ambulantne prodaje je usklađeno sa radnim vremenom javnih tržnica u
skladu sa Odlukom o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Službeni
glasnik Općine Marina br. 01/08).
Nadzor nad provedbom ove Odluke sprovodi komunalno redarstvo Općine Marina u skladu
sa Odlukom o komunalnom redu i Državni inspektorat.
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA

Ponedjeljak, 11. kolovoza 2008.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku
Općine Marina.
Klasa: 330-03/08-30/1
Ur. Broj: 2184/02-02/021-08-1
Marina, 11 . kolovoza 2008. godine
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE MARINA
Predsjednik
Općinskog poglavarstva:
Ante Mamut
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