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Gradonačelnik je 6. lipnja 2018. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 
 1. Ugostiteljski objekt beach bar „Prasowski“, Istarska BB, Rijeka, za trajanja manifestacije 
„Ljeto na plaži Ploče“ u razdoblju od 8. lipnja do 31. kolovoza 2018. godine može svaki dan raditi 
do 02,00 sata, a u razdoblju od 1. rujna do 15. rujna 2018. godine može petkom i subotom raditi do 
02,00 sata, pod uvjetom da nije bilo utvrđenih remećenja javnog reda i mira u predmetnom 
razdoblju, odnosno njegovoj neposrednoj blizini. 
 2. Odjel gradske uprave za poduzetništvo zadužuje se za provjeru ispunjenja uvjeta iz 
točke 1. ovog zaključka po mjesečnoj osnovi. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, 
n/r Jane Sertić i Tamare Grubiša 
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Predmet : PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ODREĐIVANJU RADNOG  VREMENA 

UGOSTITELJA ZA TRAJANJA MANIFESTACIJE „LJETO NA PLAŽI 
PLOČE“   

          
 
 
 
 
       
 
 
Pripremila: 
Tamara Grubiša 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Pročelnica: 
 

  Jana Sertić 
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Trgovačko društvo Novi Turizam d.o.o. se kao organizator manifestacije „Ljeto na plaži 
Ploče“ obratio Odjelu gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel) sa 
zamolbom za određivanjem dužeg radnog vremena (do 02,00 sata) ugostiteljskog 
objekta beach bara „Prasowski“ za trajanja predmetne manifestacije. 

 

Manifestacija „Ljeto na plaži Ploče“ je kulturno - zabavna manifestacija koja se uz 
potporu Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, održava na plaži Ploče, ispod 
bazena na Kantridi, u razdoblju od 8. lipnja 2018. godine do 15. rujna 2018. godine.  

 

Odredbom članka 11. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području 
grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ br. 13/15), (u daljnjem tekstu: Odluka) 
propisano je da Gradonačelnik može, na prijedlog Odjela, a na temelju iskaza interesa 
organizatora manifestacija, i sličnih događanja koji se održavaju pod pokroviteljstvom ili 
uz potporu za provedbu programa od strane Grada Rijeke i/ili Turističke zajednice grada 
Rijeke, odrediti drugačije radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ 
(restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, 
objekt brze prehrane), „Barovi“ (caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, 
krčma, konoba i klet), „Objekti jednostavnih usluga“, objekata na Obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu te ugostitelja koji pružaju ugostiteljske usluge izvan 
objekta,  od vremena propisanog odredbama Odluke, a najduže do 06,00 sati. 

 

Odjel temeljem odredbe članka 11. Odluke, u cilju pružanja dodatne usluge korisnicima i 
zadovoljavanja povećane potrebe za ugostiteljskim uslugama za trajanja predmetne 
manifestacije s jedne strane te vodeći računa o dužem vremenskom trajanju 
manifestacije te potrebi zaštite javnog reda i mira s druge strane, predlaže donošenje 
zaključka kojim se ugostiteljskom objektu beach bar “Prasowski”, Istarska BB, Rijeka, 
određuje radno vrijeme na način da isti u razdoblju od 8. lipnja do 31. kolovoza 2018. 
godine može svaki dan raditi do 02,00 sata, a u razdoblju od 1. rujna do 15. rujna 2018. 
godine može petkom i subotom raditi do 02,00 sata, pod uvjetom da nije bilo utvrđenih 
remećenja javnog reda i mira u predmetnom razdoblju, odnosno njegovoj neposrednoj 
blizini. 

 

 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći 

 
 

z a k lj u č a k: 
 
1. Ugostiteljski objekt beach bar „Prasowski“, Istarska BB, Rijeka, za trajanja 

manifestacije „Ljeto na plaži Ploče“ u razdoblju od 8. lipnja do 31. kolovoza 
2018. godine može svaki dan raditi do 02,00 sata, a u razdoblju od 1. rujna do 
15. rujna 2018. godine može petkom i subotom raditi do 02,00 sata, pod uvjetom 
da nije bilo utvrđenih remećenja javnog reda i mira u predmetnom razdoblju, 
odnosno njegovoj neposrednoj blizini. 

 
2. Odjel gradske uprave za poduzetništvo zadužuje se za provjeru ispunjenja uvjeta iz 

točke 1. ovog zaključka po mjesečnoj osnovi. 
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