REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/64-50
URBROJ: 2170/01-15-00-19-20
Rijeka, 3. 7. 2019.

Gradonačelnik je 3. srpnja 2019. godine donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaćaju se zahtjevi za kasniji završetak radnog vremena u 02,00 sata za dane 05.07.
na 06.07., 06.07. na 07.07.2019. godine i 12.07. na 13.07., 13.07. na 14.07.2019. godine za
ugostiteljski objekt caffe bar "Mocca", Miroslava Krleže 3a, Rijeka.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da temeljem navedenog u točki 1.
ovog zaključka izradi rješenja.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo,
n/r Jane Sertić i Silvije Miklić

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
KLASA: 302-01/19-02/74
URBROJ: 2170/01-03-00-19-1
Rijeka, 03.07.2019.

GRADONAČELNIKU
- na donošenje

Predmet :

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ZA PRODUŽENJE RADNOG
UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

VREMENA

Pripremila:
Silvija Miklić

Pročelnica:
Jana Sertić

#potpis#

Grad Rijeka, Trg Svete Barbare 2, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209590, Fax. 209589

www.rijeka.hr
E-mail: poduzet@rijeka.hr

Caffe bar "Mocca", Miroslava Krleže 3a, Rijeka
Odjelu gradske uprave za poduzetništvo su od strane ugostiteljskog obrta „Mocca“,
vlasnice Ružice Duspare, dostavljeni zahtjevi za određivanje kasnijeg završetka radnog
vremena predmetnog ugostiteljskog objekta na način da isti dane 05.07. na 06.07., 06.07.
na 07.07.2019. godine i 12.07. na 13.07., 13.07. na 14.07.2019. godine radi do 02,00 sata.
Vlasnica je u zahtjevima navela da produženje radnog vremena traži povodom proslave
promocije hrvatskih vina i „proizvoda Suza i Kaltenberg craft piva“.
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.
Postupajući u skladu s odredbom članka 9. stavka 3. Odluke, Odjel je u tijeku
postupka zatražio mišljenje Mjesnog odbora Srdoči na čijem području ugostitelj posluje, no
Vijeće mjesnog odbora nije se očitovalo do dana pisanja ovog materijala.
Uzimajući u obzir da je Vijeće mjesnog odbora podržavalo dosadašnje zahtjeve
ugostitelja te razlog zbog kojeg se produženje radnog vremena traži, Odjel ocjenjuje kako je
opravdano produžiti radno vrijeme ugostiteljskog objekta do 02,00 sata.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku da prihvati zahtjeve za
produženje radnog vremena, te da donese sljedeći

z a k lj u č a k:
1.
Prihvaćaju se zahtjevi za kasniji završetak radnog vremena u 02,00 sata
za dane 05.07. na 06.07., 06.07. na 07.07.2019. godine i 12.07. na 13.07., 13.07. na
14.07.2019. godine za ugostiteljski objekt caffe bar "Mocca", Miroslava Krleže 3a,
Rijeka.
2.
Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da temeljem navedenog
u točki 1. ovog zaključka izradi rješenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/64-50
URBROJ: 2170/01-15-00-19-21
Rijeka, 3. 7. 2019.

Gradonačelnik je 3. srpnja 2019. godine donio sljedeći
zaključak
Za vrijeme održavanja manifestacije „Gastro ribarske noći“ ugostitelji mogu ugostiteljske
usluge izvan objekta na prostoru Gata Karoline Riječke dana 06.07. na 07.07.2019. godine, 19.07.
na 20.07.2019. godine i 09.08. na 10.08.2019. godine pružati do 02,00 sata, pod uvjetom da
poštuju propise o obavljanju ugostiteljske djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta, propise o zaštiti
javnog reda i mira i propise o zaštiti od buke.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo,
n/r Jane Sertić i Silvije Miklić

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
KLASA: 302-01/19-02/73
URBROJ: 2170/01-03-00-19-1
Rijeka, 03.07.2019.

GRADONAČELNIKU
- na donošenje

Predmet :

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ODREĐIVANJU RADNOG
VREMENA
UGOSTITELJA ZA TRAJANJA MANIFESTACIJE GASTRO RIBARSKE
NOĆI

Pripremila:
Silvija Miklić

Pročelnica:
Jana Sertić

#potpis#

Grad Rijeka, Trg Svete Barbare 2, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209590, Fax. 209589

www.rijeka.hr
E-mail: poduzet@rijeka.hr

Uvod
Trgovačko društvo Promocija d.o.o. se kao suorganizator manifestacije „Gastro
ribarska noć“, koja se 6. i 19. srpnja te 9. kolovoza 2019. godine održava u Rijeci, na Gatu
Karoline Riječke, obratio Gradu sa zamolbom za određivanjem radnog vremena ugostitelja
za trajanja manifestacije, na način da se ugostiteljima koji posluju izvan objekta na prostoru
Gata Karoline Riječke, dozvoli rad do 02,00 sata.
Odredbom članka 10. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na
području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" br. 13/15, u daljnjem tekstu:
Odluka) je propisano da ugostitelji koji pružaju ugostiteljske usluge izvan objekta mogu
raditi svaki dan od 7,00 sati do 23,00 sata.
Odredbom članka 11. Odluke 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 ugostitelja koji
pružaju ugostiteljske usluge izvan objekta, od vremena propisanog odredbama Odluke, a
najduže do 6,00 sati.
Obzirom da se manifestacija „Gastro ribarska noć“ odvija uz potporu Turističke
zajednice grada Rijeke, Odjel predlaže da se ugostiteljima koji posluju izvan ugostiteljskog
objekta na području Gata Karoline Riječke dozvoli rad do 02,00 sata dana 6. i 19. srpnja te
9. kolovoza 2019. godine.
Predlaže se da se duži rad ugostitelja dozvoli isključivo pod uvjetom da ugostitelji
poštuje propise kojima se uređuje zaštita od buke i zaštita javnog reda i mira.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći
z a k lj u č a k:
1. Za vrijeme održavanja manifestacije „Gastro ribarske noći“ ugostitelji mogu
ugostiteljske usluge izvan objekta na prostoru Gata Karoline Riječke dana
06.07. na 07.07.2019. godine, 19.07. na 20.07.2019. godine i 09.08. na
10.08.2019. godine pružati do 02,00 sata, pod uvjetom da poštuju propise o
obavljanju ugostiteljske djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta, propise o
zaštiti javnog reda i mira i propise o zaštiti od buke.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/64-50
URBROJ: 2170/01-15-00-19-18
Rijeka, 3. 7. 2019.

Gradonačelnik je 3. srpnja 2019. godine donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaća se zahtjev za kasniji završetak radnog vremena u 02,00 sata za dane 05.07. na
06.07.2019. godine i 06.07. na 07.07.2019. godine za ugostiteljski objekt beach bar "S bar", Preluk
BB, 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 Silvije Miklić

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
KLASA: 302-01/19-02/76
URBROJ: 2170/01-03-00-19-1
Rijeka, 03.07.2019.

GRADONAČELNIKU
- na donošenje

Predmet :

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ZA PRODUŽENJE RADNOG
UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

VREMENA

Pripremila:
Silvija Miklić

Pročelnica:
Jana Sertić

#potpis#

Grad Rijeka, Trg Svete Barbare 2, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209590, Fax. 209589

www.rijeka.hr
E-mail: poduzet@rijeka.hr

Beach bar "S bar", Preluk BB, Rijeka
Odjelu gradske uprave za poduzetništvo je od strane trgovačkog društva Pešekan
j.d.o.o., vlasnika ugostiteljskog objekta beach bara „S bar“, Preluk BB, dostavljen zahtjev za
određivanje kasnijeg završetka radnog vremena predmetnog ugostiteljskog objekta beach
bara na način da isti dane 05.07. na 06.07.2019. godine i 06.07. na 07.07.2019. godine radi
do 02,00 sata. Vlasnik je u zahtjevu naveo da produženje radnog vremena traži povodom
proslave „party-a nakon završetka sportske manifestacije“.
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.
Postupajući u skladu s odredbom članka 9. stavka 3. Odluke, Odjel je u tijeku
postupka zatražio mišljenje Mjesnog odbora Kantrida na čijem području ugostitelj posluje,
no Vijeće mjesnog odbora nije se izjasnilo do dana pisanja ovog materijala.
Uzimajući u obzir da se radi o ugostiteljskom objektu smještenom na plaži te razlog
zbog kojeg se produženje radnog vremena traži, Odjel ocjenjuje kako je opravdano
produžiti radno vrijeme ugostiteljskog objekta do 02,00 sata.
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 02,00 sata za
dane 05.07. na 06.07.2019. godine i 06.07. na 07.07.2019. godine za ugostiteljski
objekt beach bar "S bar", Preluk BB, Rijeka.
2.
Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da temeljem navedenog
u točki 1. ovog zaključka izradi rješenje.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/64-50
URBROJ: 2170/01-15-00-19-19
Rijeka, 3. 7. 2019.

Gradonačelnik je 3. srpnja 2019. godine donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaća se zahtjev za kasniji završetak radnog vremena u 02,00 sata za dane 05.07. na
06.07., 06.07. na 07.07.2019. godine za ugostiteljski objekt caffe bar "Diem", Diračje 106, 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 Silvije Miklić

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
KLASA: 302-01/19-02/75
URBROJ: 2170/01-03-00-19-1
Rijeka, 03.07.2019.

GRADONAČELNIKU
- na donošenje

Predmet :

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ZA PRODUŽENJE RADNOG
UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

VREMENA

Pripremila:
Silvija Miklić

Pročelnica:
Jana Sertić

#potpis#

Grad Rijeka, Trg Svete Barbare 2, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209590, Fax. 209589

www.rijeka.hr
E-mail: poduzet@rijeka.hr

Caffe bar "Diem", Diračje 106, Rijeka
Odjelu gradske uprave za poduzetništvo je od strane trgovačkog društva MD GROUP
j.d.o.o., vlasnika ugostiteljskog objekta caffe bar „Diem“, Diračje 106, dostavljen zahtjev za
određivanje kasnijeg završetka radnog vremena predmetnog ugostiteljskog objekta caffe
bara na način da isti dane 05.07. na 06.07., 06.07. na 07.07.2019. godine radi do 02,00
sata. Vlasnik je u zahtjevu naveo da produženje radnog vremena traži povodom „Badel
party-a“.
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.
Postupajući u skladu s odredbom članka 9. stavka 3. Odluke, Odjel je u tijeku
postupka zatražio mišljenje Mjesnog odbora Zamet na čijem području ugostitelj posluje, no
Vijeće mjesnog odbora nije se očitovalo do dana pisanja ovog materijala.
Uzimajući u obzir da je Vijeće mjesnog odbora podržavalo dosadašnje zahtjeve
ugostitelja te razlog zbog kojeg se produženje radnog vremena traži, Odjel ocjenjuje kako je
opravdano produžiti radno vrijeme ugostiteljskog objekta do 02,00 sata..
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 02,00 sata za
dane 05.07. na 06.07., 06.07. na 07.07.2019. godine za ugostiteljski objekt caffe bar
"Diem", Diračje 106, Rijeka.
2.
Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da temeljem navedenog
u točki 1. ovog zaključka izradi rješenje.

