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Примерак: 40,00 дин.

На основу одредаба Правилника о одређивању послова који се сматрају старим
и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 56/2012) и члана 64. став 1. тачка
11. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски
Карловци“, бр. 12/08,17/12 и 25/18), Општинско веће Општине Сремски
Карловци на 54. седници одржаној 24. октобра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ЗА ПРОДАЈУ НА ПОКРЕТНИМ ТЕЗГАМАИЗЛОЖБЕНИМ ПУЛТОВИМА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА
ПРОДАЈУ ПРОИЗВОДА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СТАРИХ И
УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА У
ОПШТИНИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови за продају на покретним тезгама и
изложбеним пултовима на јавним површинама у Општини Сремски Карловци (у
даљем тексту:Општина) за продају производа домаће радиности, старих и
уметничких заната и прехрамбених производа.
Члан 2.
Одобрава се привремена продаја - заузеће јавне површине на покретним тезгама
и изложбеним штандовима (типски дрвени киосци) за продају производа домаће
радиности и старих и уметничких заната и прехрамбених производа у пешачкој
зони и другим локацијама које одобри Општинска управа Општине Сремски
Карловци у Сремским Карловцима у складу са решењима надлежних Одељења
Општине
Продаја производа из става 1. овог члана може се одобрити:
- у периоду од првог априла до првог новембра сваке календарске године у
времену од 09.00 до 22.00 сати, и
- у периоду од првог новембра до првог априла сваке календарске године у
времену од 10.00 до 20.00 сати.
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За продају производа у пешачкој зони Сремских Карловаца из става 1. овог
члана лица која врше продају морају да имају важеће решење Агенције за
привредне регистре (АПР) тј. да су регистровани за продају призвода које
излажу на локацијама из члана 1. ове одлуке.У случају да излагач жели да
излаже сопствене домаће прехрамбене производе (домаћи колачи и бомбоне,
разни џемови, ајвар и сл.) мора да има решење надлежног Министарства о
регистрацији пољопривредног газдинства.
Право на продају на другим локацијама које одобри Општинска управа имају
лица која имају решење из става 3. овог члана или пруже доказ да су чланови
регистрованих Удружења.

Члан 3.
Писмени захтеви за заузеће јавне површине из члана 2. ове одлуке подносе се
Одељењу за комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општине
(у даљем тексту:Одељење) које доноси решење којим се одобрава заузеће јавне
површине.
Подносилац захтева из става 1. овог члана (у даљем тексту: Излагач) је дужан
да, уз
поднети захтев, приложи:
- доказ о обављању регистроване делатности (решење АПР),
- доказ да је члан регистрованог Удружења),
- доказ о измирењу локалне комуналне таксе за продају у претходном пероду
којег издаје Одељење за финансије и буџет-Служба за утврђивање и наплату
локалних јавних прихода,
- доказ о уплати локалне комуналне таксе за заузеће јавне површине прописане
Одлуком о локалним комуналним таксама Општине.
Лицима која имају дуговања на име локалне комуналне таксе за заузеће јавне
површине у претходном периоду, Одељење из става 1. овог члана неће донети
решење којим се одобрава заузеће јавне површине.

Члан 4.
Излагач за време важења решења о заузећу јавне површине за продају
производа се мора придржавати следећих Правила понашања:
1. Излагач је дужан да води рачуна о хигијени на продајном месту, не
прави буку, као и да не омета друга лица која користе јавне површине на
којима се налазе продајна места.
2. У случају да има одобрење да користи покретну тезгу-изложбени пулт
који је власништво Општине, излагач је дужан да Општини у случају
оштећења тезге-пулта надокнади трошкове оправке у целости.
3. Продаја се врши искључиво на покретној тезги-изложбеном пулту.
Излагач је дужан да се налази поред свог изложбеног пулта.
Излагач може да закупи и врши продају робе само на једном продајном
месту,
уколико се ради о роби исте врсте.
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Излагачи у пешачкој зони дужни су да врше продају сваког дана, а
најмање 6 дана
недељно.
4. Излагач има право да на продајном месту излаже и продаје искључиво
производе
сопствене домаће радиности, производе старих и уметничких заната,
односно прехрамбене производе за које је регистрован.
5. Излагач је дужан да се придржава техничких, санитарних и других
законских прописа везаних за промет ове врсте робе.
6. Излагач је обавезан да обезбеди пролаз грађанима и приликом
коришћења локације поступа са пажњом доброг домаћина.
7. Након престанка коришћења локације, Излагач је дужан да исту сваки
дан за време одобреног периода заузећа јавне површине доведе у
првобитно стање.
8. Продаја алокохола и алкохолних пића је дозвољена искључиво
регистрованим винарима, виноградарима и произвођачима алкохолних
пића од меда.
9. У случају да има више заинтересованих излагача за једно продајно место,
право на продају добија лице на основу редоследа подношења писмених
захтева за продају.
10. Излагачи не могу користити урбани мобилијар нити друге објекте или
уређаје постављене у центру Сремских Карловаца намењене туристима и
другим посетиоцима центра, посебно клупе и зелене површине.

11. У случају продаје робе ван покретне тезге-изложбеног пулта или на
другом месту које није одобрено од стране Општинске управе на
територији Општине Сремски Карловци, Општинска управа ће ускратити
имаоцу одбрења за заузеће јавне површине издавање одобрења за заузеће
јавне површине за излагање и продају робе.

Члан 5.
За време одржавање других манифестација на простору предвиђеном за продају
одобрених од стране Општинске управе или из других разлога, Општинска
управа може Излагачу привремено ускратити одобрење за заузеће јавне
површине за излагање и продају робе на одобреним локацијама из члана 2.ове
одлуке.

Члан 6.
У случају да се Излагач не придржава Правила наведених у члану 4. ове одлуке
Општинска управа Општине Сремски Карловци може ускратити издавање
одобрења за заузеће јавне површине.
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Члан 7.
У случају да Општина прими инструкцију Завода за заштиту споменика
културе којим се на други начин ближе уређују услови за привремено
постављање покретних тезги-изложбених пултова на јавним површинама за
продају Општинско веће донеће нову одлуку о условима за продају.
Члан 8.
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Сремски
Карловци.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за
инспекцијске послове Општинске управе Општине Сремски Карловци комунални инспектор.
Члан 9.
Комунални инспектор послове инспекцијског надзора обавља радним даном за
време редовног радног времена и суботом у времену од 09.00-12.00 сати.
Члан 10.
Новчаном казном у износу 10.000,00 динара казниће се излагач ако:
1.врши продају производа супротно члану 2. ове одлуке,
2.се не придржава Правила понашања одређених у члану 4. ове одлуке,
3. ако заузима јавну површину за продају производа за време одржавање других
манифестација без одобрења Општинске управе (члан 5.).
За непоштовање одредаба ове Одлуке, комунални инспектор издаје прекршајни
налог на лицу места или се прекршиоцу прекршајни налог накнадно доставља
путем поште.
Прекршилац може измирити новчану казну по прекршајном налогу у року од 8
(осам) дана од дана пријема.
Члан 11.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Oдлука о условима за
постављање покретних тезги-изложбених пултова на јавним површинама за
продају производа домаће радиности и старих и уметничких заната у Општини
Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, број
29/2017).
Члан 12.
Oвa Одлука ступa нa снaгу даном доношења на седници Општинског већа
општине Сремски Карловци.
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Члан 13.
Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.
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