Klasa: UP/I 335-01/13-01/2
Urbroj:2168/01-01-02-01-00000-13-5
Pula, 03. travnja 2013.
Na temelju članka 8. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene
novine” Grada Pule broj 14/09) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (“Službene novine”
Grada Pule broj 7/09, 16/09 i 12/11), Gradonačelnik Grada Pule, u predmetu produženja
radnog vremena za trgovačko društvo PLETER-USLUGE d.o.o. iz Zagreba, Čerinina 23, za
ugostiteljski objekt Caffe bar - restoran „Mozart“, Lehartova 1 u Puli, dana 03. travnja 2013.
godine, donosi
RJEŠENJE
1. Trgovačkom društvu PLETER-USLUGE d.o.o., iz Zagreba, Čerinina 23, za ugostiteljski
objekt koji posluje u Domu hrvatskih branitelja, Lehartova 1 pod nazivom Caffe bar - restoran
„Mozart“ odobrava se produženo radno vrijeme do 05,00 sati slijedećeg dana za događanja
kako slijedi, uz obavezno pridržavanje Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br.30/09)
i uz uvjet da se ne krši javni red i mir:
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13. travnja 2013. godine, maturalna zabava Ugostiteljska škola,
18. svibnja 2013. godine, svadbena večera,
25. svibnja 2013. godine, svadbena večera,
07. lipnja 2013. godine, maturalna zabava Medicinska škola,
08. lipnja 2013. godine, svadbena večera,
14. lipnja 2013. godine, maturalna zabava Gimnazija,
29. lipnja 2013. godine, svečana večera Nacionalne zajednice Bošnjaka Istarske
županije,
07. rujna 2013. godine, svadbena večera,
14. rujna 2013. godine, svadbena večera,
21. rujna 2013. godine, svadbena večera,
28. rujna 2013. godine, svadbena večera.

2. Tužba ne odgađa izvršenje ovog Rješenja.

Obrazloženje
Trgovačko društvo PLETER-USLUGE d.o.o., za ugostiteljski objekt koji posluje u
Domu hrvatskih branitelja, Lehartova 1, pod nazivom Caffe bar - restoran „Mozart“, dana 08.
ožujka 2013. godine podnijelo je zahtjev za produženjem radnog vremena za datume
navedene kao u izreci Rješenja. Produženje radnog vremena zatraženo je radi organiziranja
svadbenih večera i svečanih večera i to do 05,00 sati slijedećeg dana.
Produženje radnog vremena zatraženo je budući da predmetni ugostiteljski objekt
sukladno članku 4. stavku 1. točki 2. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
(“Službene novine” Grada Pule br. 14/09) u razdoblju od 01.04. do 31.10. može raditi do
02,00 sata.
Mogućnost traženja produženog radnog vremena temeljena je na članku 8. Odluke,
koji omogućuje da se rješenjem odredi drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih
proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja), uz uvjet da se
ne krši javni red i mir.
Obzirom da se člankom 8. Odluke, može na zahtjev ugostitelja odobriti radno vrijeme
objekta drugačije od propisanog Odlukom, odlučeno je kao u izreci Rješenja, uvažavajući
zahtjev i obrazloženje podnositelja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom
sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.
Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte
preporučeno, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod redovnog suda za pružanje pravne
pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije fotokopije pobijanog rješenja, te primjerak tužbe za
tuženo tijelo.
Upravna pristojba po Tbr. 1. i 2. ZOUP-a, u iznosu od 70,00 kuna u državnim
biljezima, naplaćena je i poništena na podnesku.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Dostaviti:
1. Trgovačko društvo PLETER-USLUGE d.o.o., Lehartova 1, Pula
2. MUP, PU Istarska., Policijska postaja Pula, Trg Republike 1
3. Državni inspektorat, Područna jedinica Rijeka,
Ispostava – Odsjek inspekcijskog nadzora u Puli, Bože Gumpca 36
4. Služba županijske sanitarne inspekcije, Odsjek za Istarsku županiju, Mletačka 12, V kat
5. Arhiva, ovdje

Obrazloženje
I PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ovog Rješenja je Odluka o radnom vremenu u
ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine” Grada Pule broj 14/09).
II OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREðUJE AKTOM
Trgovačko društvo PLETER-USLUGE d.o.o., iz Zagreba, Čerinina 23, za ugostiteljski
objekt koji posluje u Domu hrvatskih branitelja, Lehartova 1, pod nazivom Caffe bar –
restoran „Mozart“ podnijelo je 08. ožujka 2013. godine, zahtjev za produženjem radnog
vremena za period od 13. travnja do 28. rujna 2013. godine do 05,00 sati i to zbog
organiziranja svadbenih večera, svečana večera i maturalnih zabava. U tom periodu
organizirale bi se svadbene večere i to 18. svibnja, 25. svibnja, 08. lipnja, 07. rujna, 14. rujna,
21. rujna, 28. rujna, zatim svečana večera Nacionalne zajednice Bošnjaka Istarske županije
29. lipnja kao i maturalne zabave srednjih škola, Ugostiteljska škola 13. travnja, Medicinska
škola 07. lipnja, Gimnazija 14. lipnja do 05,00 slijedećeg dana. Produženje radnog vremena
zatraženo je budući da predmetni ugostiteljski objekt sukladno članku 4. stavku 1. točki 2.
Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine” Grada Pule br.
14/09) u razdoblju od 01.04. – 31.10. može raditi do 02,00 sata.
Mogućnost traženja produženog radnog vremena temeljena je na članku 8. Odluke,
koji omogućuje da se rješenjem odredi drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih
proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih dogañanja), uz uvjet da se
ne krši javni red i mir.
Obzirom da se člankom 8. Odluke, može na zahtjev ugostitelja odobriti radno vrijeme
objekta drugačije od propisanog Odlukom, predlaže se donošenje Rješenja, uvažavajući
zahtjev i obrazloženje podnositelja.
III PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU
AKTA
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Pule za
2013. godinu.
Akt pripremila:
Sonja Gadžić
Savjetnik I za proračun i gospodarstvo
P. O. GRADONAČELNIKA
Vesna Sajić, mag.oec.

