
 

Na temelju čl. 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06.) i čl. 30. Statuta općine 

Erdut (Službeni glasnik općine Erdut 14/01. i 25/06.) općinsko vijeće općine Erdut na 15. 

sjednici održanoj 04. srpnja 2007.g. donijelo je 

 

ODLUKU O RADNOM VREMENU 

U UGOSTITELJSTVU 

NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu na 

području općine Erdut. 

 

Članak 2. 

 

Ugostiteljski objekti mogu raditi: 

- iz skupina «restorani» i «barovi» od 6,00-03,00 sati. 

- Iz skupine «barovi» koji ispunjavaju za rad noću sukladno posebnim propisima, samo 

u zatvorenim prostorima od 21,00 –08,00 sati, 

- Iz skupine «restorani» i «barovi» koji se nalaze izvan područja naselja od 00,00 – 

24,00 sata, 

- Iz skupine «objekti jednostavnih usluga» od 06,00 – 24,00 sata, nedjeljom, 

ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom, a do 02,00 sata petkom i subotom. 

 

Lokacija područja izvan naselja iz st. 1. alineje 3. ovog članka za područje općine Erdut 

određuje se sukladno zonama izvan naselja u Odluci o komunalnom doprinosu općine Erdut. 

 

Članak 3. 

 

Općinsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti za ugostiteljske objekte iz čl. 2. alineja 2. 

i 3. ove odluke Rješenjem odrediti manji završetak radnog vremena za dva sata ako se na 

temelju prijava Državnog inspektorata, Policijske postaje ili građana, utvrdi da su tokom 

tekuće godine počinili dva ili više prekršaja prekoračenja dozvoljenog vremena ili remećenja 

javnog reda i mira. 

 

Članak 4. 

 

Općinsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja za određeni ugostiteljski objekt Rješenjem 

odobriti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (svadbe, maturalne 

zabave, kirbaj i sl.). 

 

Članak 5. 

 

Ugostitelj je obavezan izvijestiti Jedinstveni upravni odjel općine Erdut o rasporedu, početku i 

završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta. 

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu, o radnim, 

odnosno neradnim danima ili sukladno čl. 3. ove Odluke Rješenje općinskog poglavarstva o 

drugačijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta te pridržavati se istog. 

 

 

Članak 6. 

 



Ugostiteljski objekti u poslovnim prostorijama u kojima se obavlja i druga djelatnost 

(prodavaonice i sl.) mogu poslovati po radnom vremenu koje je propisano za tu djelatnost, ali 

ne izvan radnog vremena propisanog čl. 2. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode Gospodarski inspektori. 

 

Članak 8. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o djelatnom vremenu 

ugostiteljskih objekata (Službeni glasnik općine Erdut 3/98.). 

 

Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u Službenom glasniku općine Erdut. 

 

KLASA: 335-01/07-01/7 

URBROJ: 2158/03-07-1 

        PREDSJEDNIK 

   Slobodan Jelić, v.r. 

 

 

 

 

NAPOMENA: Ova Odluke objavljena je u Službenom glasniku broj: 38/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na temelju čl. 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06.) i čl. 30. Statuta općine 

Erdut (Službeni glasnik općine Erdut 14/01. i 25/06.) općinsko vijeće općine Erdut na 17. 

sjednici održanoj 30. listopada  2007.g. donijelo je 

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE  

O RADNOM VREMENU 

U UGOSTELJSTVU 

NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT 

 

Članak 1. 

 

 Članak 2. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području općine Erdut 

(Službeni glasnik 38/07.) mijenja se u skladu s odredbama ove Odluke i to: 

 

 U čl. 2. st. 1. alineja 1. riječ: «03,00 sati» mijenja se i glasi «02,00 sata», a u alineji 2. 

riječ «08,00 sati» mijenja se i glasi «06,00 sati». 

 Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen. 

 

Članak 2. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 

općine Erdut. 

 

KLASA: 335-01/07-01/7 

URBROJ: 2158/03-07-2 

        PREDSJEDNIK 

              Slobodan Jelić, v.r. 

 

 

 

 

NAPOMENA: Izmjena ove Odluke objavljena je u Službenom glasniku 39/07 


