
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/21-04/121-2
URBROJ: 2170/01-15-00-21-53
Rijeka, 22. 7. 2021.

Gradonačelnik je 22. srpnja 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Ne prihvaća se zahtjev trgovačkog društva MELODICA EVENT j.d.o.o. iz Rijeke, Plenetci 
46A, za određivanjem dužeg radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grobničke rive 
bb u Rijeci za vrijeme trajanja glazbene manifestacije (eventa elektroničke glazbe) u danima 23. i 
24. srpnja 2021. godine.

GRADONAČELNIK

                                                                                   Marko FILIPOVIĆ

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za poduzetništvo,
n/r Jane Sertić i Vesne Martić
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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: 302-01/21-02/20
URBROJ: 2170/01-03-00-21-1
Rijeka, 22.7.2021.

GRADONAČELNIKU 
-  na donošenje

Predmet : PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ODREĐIVANJU RADNOG  VREMENA 
UGOSTITELJA ZA TRAJANJA GLAZBENE MANIFESTACIJE NA 
GROBNIČKOJ RIVI BB

       

Pripremila:
Vesna Martić

                                                                                              Pročelnica:

  Jana Sertić

         #potpis#



Uvod

Trgovačko društvo MELODICA EVENT j.d.o.o. iz Rijeke, Pletenci 46A se kao organizator 
glazbene manifestacije (eventa elektroničke glazbe) obratilo Odjelu gradske uprave za 
poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel) sa zamolbom za određivanjem radnog vremena 
ugostitelja za trajanja glazbenih nastupa u sklopu predmetne manifestacije, na način da se 
ugostiteljima koji posluju izvan objekta na području Grobničke rive bb u Rijeci, dozvoli rad 
do 01.00 sat u danima 23. na 24. i 24. na 25. srpnja 2021. godine.

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 je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 14. srpnja 2021. godine 
donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima 
se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 
sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja koja je na snazi do 31. srpnja 
2021. godine, a prema kojoj ugostiteljski objekti mogu raditi najkasnije do 24.00 sata, 
predlaže se da se zahtjev organizatora za produženje radnog vremena u danima 23. i 24. 
srpnja 2021. godine ne usvoji.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći

z a k lj u č a k:

Ne prihvaća se zahtjev trgovačkog društva MELODICA EVENT j.d.o.o. iz Rijeke, 
Plenetci 46A, za određivanjem dužeg radnog vremena ugostiteljskih objekata na 
području Grobničke rive bb u Rijeci za vrijeme trajanja glazbene manifestacije 
(eventa elektroničke glazbe) u danima 23. i 24. srpnja 2021. godine.
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