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Nijemci, 19. studeni 2013.g

Na
temelju
članka
58.
Zakona
o
ugostiteljskoj
djelatnosti
("Narodne
novine"
broj
138/06,152/08,43/09,88/10,50/12,80/13) i članka 29. Statuta Općine Nijemci (“Službeni vjesnik VSŽ" broj 04/13), Općinsko
vijeće Općine Nijemci na 5. sjednici održanoj 19. studenog 2013. godine, donijelo je
IZMJENU
ODLUKE
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Nijemci
KLASA: 335/02/08-01/01 od 20.05.2008.g.
Članak 1.
Mijenja se članak 9. Odluke i glasi:
Ugostiteljski objekti iz skupine HOTELI (hotel, hotelsko naselje, hotelsko apartmansko naselje, aparthotel, pansion, motel),
te iz skupine KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ (kamp, apartman, kuća za odmor, soba za
iznajmljivanje, prenoćište, odmaralište i omladinski hotel)
Obavezno rade od 00,00 - 24,00 svaki dan,
Ugostiteljski objekti iz skupine RESTORANI
- restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica i objekti brze prehrane
mogu raditi svakog radnog dana od 07,00 - 24,00 sata, a petkom na subotu i subotom na nedjelju od 07,00 - 02,00 sata.
Ugostiteljski objekti iz skupine BAROVI
- kavana, disco bar, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba, mogu raditi svakog dana od 07,00 do 24,00 sata, a
petkom na subotu i subotom na nedjelju od 07,00 do 02,00 sati,
- noćni klub, noćni bar i disco klub mogu raditi svakog dana od 20,00 do 04,00 sata.
- iz skupine RESTORANI I BAROVI, koji se nalaze izvan naseljenih područja
00,00 - 24,00 svaki dan
Ugostiteljski objekti iz skupine CATERING (kantine i pripremnice obroka) mogu raditi svakog dana od 07,00 do
24,00 sata.
- iz skupine OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA rade svaki dan od
07,00 - 24,00 svaki dan

Ugostiteljski objekti koji se nalaze u autobusnim kolodvorima, željezničkim kolodvorima, kao i na benzinskim
crpkama i sl. rade identično radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.
Članak 2.
Mijenja se članak 11. Stavak 2. Odluke i glasi:
Općinski načelnik donosi rješenje za svaki pojedinačni slučaj, temeljem pisanog zahtjeva ugostitelja podnijetog najmanje 7
dana prije nastupa situacije zbog koje se traži drugačije radno vrijeme. Zahtjev mora biti obrazložen.
Članak 3.
U cijelom tekstu odluke KLASA: 335/02/08-01/01 od 20.05.2008.g., riječi „općinsko poglavarstvo“, zamjenjuju se riječima
„Općinski načelnik“
Članak 4.
U svom preostalom dijelu Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Nijemci KLASA: 335-02/08-01/01; URBROJ:
2188/06-01-08-2 od 20. Svibnja 2008.g. ostaje neizmijenjena.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku VSŽ“.
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Marijanović

Obrazloženje
Tijekom listopada u općinsku upravu, Ured načelnika, zaprimljena je inicijativa TZ Nijemci za
promjenu radnog vremena ugostiteljskih objekata na našem području odnosno usklađenje s radnim
vremenom u susjednim JLS.
Predložene izmjene odnose se na radno vrijeme ugostiteljskih objekata tijekom vikenda i to sa
dosada važećeg radnog vremena od 7-01 h na od 7-02 h.
Također se riječi općinsko poglavarstvo , zamjenjuje riječima općinski načelnik, jer donošenjem
Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
(„Narodne novine“, broj: 109/07 i 125/08) ukinuta su općinska, gradska, odnosno županijska
poglavarstva te su izvršene izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
kako bi se njihove ovlasti i nadležnosti povjerile neposredno izabranim općinskim načelnicima,
gradonačelnicima i županima.
U članku 11. St.2. odluke rok za podnošenje zahtjeva za produženo radno vrijeme skraćen je sa 15 na
7 dana prije nastupa situacije zbog koje se traži drugačije radno vrijeme.
Osnova za donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN
138/06,152/08,43/09,88/10,50/12,80/13).
Slijedom iznesenog,temeljem čl. 34. Poslovnika, Općinski načelnik predlaže izmjene Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti.

