REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne
novine", broj 85/15.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 14. sjednici od 16. prosinca
2015. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme, prostor i vanjski izgled
ugostiteljskih objekata na području Općine Podgorač, mjerila za raniji i kasniji završetak
radnog vremena i kampiranje izvan kampova.
Članak 2.
Ugostiteljska djelatnost na području Općine Podgorač obavlja se na način i pod
uvjetima određenim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, ovom Odlukom i drugim
propisima.
II. RADNO VRIJEME
Članak 3.
Ugostiteljski objekti moraju biti otvoreni u određenom vremenu utvrđenom
ovom Odlukom i pružati usluge građanima u skladu sa vrstom ugostiteljskog objekta.
Članak 4.
Obavijest o radnom vremenu objekta mora biti vidljivo istaknuta na ulazu u
ugostiteljski objekt.
Članak 5.
Utvrđuje se da ugostiteljski objekti iz skupine "Hoteli" te skupine "Kampovi" i
"Ostali ugostiteljski objekti za smještaj", sukladno zakonskoj odredbi obavezno rade od 0.00
do 24.00 sata svaki dan, a ostali ugostiteljski objekti mogu raditi:
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iz skupina "Restorani" i "Barovi" od 6.00 do
24.00 sata,
iz skupine "Barovi" koji ispunjavaju uvjete za
rad noću sukladno posebnim propisima,
samo u zatvorenim prostorima, od 21.00 do
6.00 sati,
iz skupine "Restorani" i "Barovi" koji se nalaze izvan naseljenih područja
naselja od
0.00 do 24.00 sata,
na željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima i slično, u radnom vremenu
objekta u kojem se nalaze,
iz skupina "Objekti jednostavnih usluga" i
"Catering objekti" od 6.00 do 24.00 sata,
na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge od 6.00 do 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" i "Barovi" mogu raditi sa petka na
subotu i sa subote na nedjelju, te uoči i na dane državnih praznika, blagdana i crkvenog goda,
do 2 (slovima: dva) sata duže od zakonom propisanog.
Ugostiteljski objekti iz skupine "Objekti jednostavnih usluga" i "Catering
objekti" i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva unutar kojih se mogu pružati ugostiteljske
usluge mogu raditi sa petka na subotu i sa subote na nedjelju, te uoči i na dane državnih
praznika, blagdana i crkvenog goda, do 2 (slovima: dva) sata duže nego što je propisano u
stavku 1. podstavak 5. i 6. ovog članka.
Članak 6.
Radno vrijeme na otvorenim i zatvorenim terasama uz ugostiteljske objekte iz
članka 5. ove Odluke identično je radnom vremenu ugostiteljskog objekta.
Članak 7.
Za pojedine ugostiteljske objekte iz skupina "Restorani" i "Barovi" u kojima
dolazi do remećenja javnog reda i mira po službenim podacima nadležne policijske postaje, te
za koje je po nadležnoj inspekciji ustanovljeno višekratno prekoračenje propisanog radnog
vremena, i to dva puta u tijeku godine (prekoračenje radnog vremena ili remećenje javnog
reda i mira), Općinski načelnik Općine Podgorač može po službenoj dužnosti rješenjem
najduže za 2 (slovima: dva) sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena
propisanog člankom 5. stavak 1. podstavak 1. i člankom 5. stavak 2. ove Odluke.
Članak 8.
Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte
iz skupina "Restorani" i "Barovi", rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog
člankom 5. ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove Godine, svadbi,
maturalnih zabava i sličnih događanja).
Zahtjev za produženje radnog vremena zbog prigodnih proslava, podnosi se u
pisanom obliku, najkasnije 15 dana prije dana prigodne proslave.
Članak 9.
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Općinski načelnik može za ugostiteljske objekte iz skupina "Restorani" i
"Barovi" za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i
slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.
Članak 10.
Ugostitelj može povremeno, za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova,
prigodnih priredbi i slično, pružati ugostiteljske usluge izvan svog ugostiteljskog objekta, uz
odobrenje Općinskog načelnika Općine Podgorač.
III. ODREĐIVANJE PROSTORA I VANJSKOG
IZGLEDA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Članak 11.
Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu,
šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga
na javnim površinama, mogu biti smješteni na javnim površinama Općine Podgorač.
Nadležni upravni odjel Općine Podgorač, na zahtjev stranke, rješenjem će
odrediti točnu lokaciju prostora iz stavka 1. ovog članka na kojoj mogu biti navedeni
ugostiteljski objekti.
Prostori na kojima su smješteni ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne
mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u
građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska
djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih
priredbi i slično.
Na prostoru u privatnom vlasništvu, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog
članka, mogu biti uz odobrenje nadležnog upravnog odjela Općine Podgorač.
IV. KAMPIRANJE IZVAN KAMPOVA
Članak 12.
Na području Općine Podgorač dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan
kampova, prilikom održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno - umjetničkih i sličnih
manifestacija koje se održavaju na području Općine Podgorač.
Kampiranje se dozvoljava u neposrednoj blizini lokacije gdje se održava
manifestacija, tijekom trajanja manifestacije.
Kampiranje se dozvoljava na javnim površinama uz pridržavanje odredbi
Odluke o komunalnom redu Općine Podgorač.

V. UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA
OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
Članak 13.

4
Iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu može reklamirati i
prodavati svoje usluge na mjestima predviđenim Odlukom o komunalnom redu Općine
Podgorač.
Članak 14.
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo unutar kojeg se mogu pružati
ugostiteljske usluge može reklamirati i prodavati svoje usluge na mjestima predviđenim
Odlukom o komunalnom redu Općine Podgorač.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o rasporedu radnog
vremena u ugostiteljstvu i pružanju ugostiteljskih usluga izvan poslovnih ugostiteljskih
objekata i prostorija ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/05., 1/07. i 6/09.).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 335-01/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-03
Podgorač, 16. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

