
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/112-28 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-54 
Rijeka, 20. 9. 2018. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 20. rujna 2018. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 

1. Prihvaća se zahtjev za kasniji završetak radnog vremena u 04,00 sata za dan 22.09. na 
23.09.2018. godine za ugostiteljski objekt restoran "Trsatica", Šetalište Joakima Rakovca 33, 
Rijeka.  

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da temeljem navedenog u točki 1. 
ovog zaključka izradi rješenje. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, 
n/r Jane Sertić i Tamare Grubiša 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo   
KLASA: 302-01/18-02/119 
URBROJ: 2170/01-03-00-18-1 
Rijeka, 19.09.2018. 
 
 
 
 
 
 

GRADONAČELNIKU  
-  na donošenje 

 
 
 
 
 
 
Predmet : PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ZA PRODUŽENJE RADNOG  VREMENA 

UGOSTITELJSKOG  OBJEKTA 
             
          
 
 
 
      
 
 
Pripremila: 
Tamara Grubiša 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Pročelnica: 
 

  Jana Sertić 
 
 

 
         #potpis# 
 
 
 

 
 

 



Restoran "Trsatica", Šetalište Joakima Rakovca 33, Rijeka 
 
          Odjelu gradske uprave za poduzetništvo je od strane trgovačkog društva Konektor 
ugostiteljstvo d.o.o., vlasnika ugostiteljskog objekta restorana „Trsatica“, Šetalište Joakima 
Rakovca 33, dostavljen zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena 
predmetnog ugostiteljskog objekta na način da isti dana 22.09. na 23.09.2018. godine radi 
do 04,00 sata. Vlasnik je u zahtjevu naveo da produženje radnog vremena traži zbog 
održavanja proslave „vjenčanja“. 

 
Odredbom članka 9. 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 temelju zahtjeva ugostitelja, na prijedlog Odjela 
gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel), za pojedine ugostiteljske 
objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od 
radnog vremena propisanog odredbama Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava, pod 
uvjetom da za ugostitelja nije doneseno rješenje o skraćenju radnog vremena, odnosno nije 
pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena. Navedenom odredbom je nadalje 
propisano kako Odjel u tijeku postupka pribavlja mišljenje mjesnog odbora na čijem 
području ugostitelj posluje. 

 
U postupku je utvrđeno kako za ugostitelja nije doneseno rješenje o skraćenju radnog 
vremena niti je pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena. 

 
Odjel je u postupku pribavio mišljenje mjesnog odbora Grad Trsat na čijem području 
ugostitelj posluje, iz kojeg je razvidno da je Vijeće mjesnog odbora suglasno s produženjem 
radnog vremena predmetnog ugostiteljskog objekta. 

 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku da prihvati zahtjev za produženje 
radnog vremena, te da donese sljedeći 

 
 

z a k lj u č a k: 
 

1. Prihvaća se zahtjev za kasniji završetak radnog vremena u 04,00 sata za 
dan 22.09. na 23.09.2018. godine za ugostiteljski objekt restoran "Trsatica", Šetalište 
Joakima Rakovca 33, Rijeka.  
 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da temeljem navedenog 
u točki 1. ovog zaključka izradi rješenje. 
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