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Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 

3/13.-pročišćeni tekst), na zahtjev „Kreativna platforma“ j.d.o.o., iz Koprivnice, Trg Mladosti 18, za 

ugostiteljski objekt „Pixel“, Koprivnica, Trg Mladosti 18, u predmetu određivanja drugačijeg radnog 

vremena, na temelju članka 3., točke 4., podtočke a., alineje 2. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/07., 3/08., 5/09., 5/14., 7/14. – pročišćeni tekst i 5/15.) – dalje u 

tekstu   „Odluka“, u vezi s člankom 9., stavkom 2., alinejom 5.  Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 

(„Narodne novine“ broj 85/15) - dalje u tekstu: „Zakon“ te prethodnim pozitivnim mišljenjem 

Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Koprivnice (Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih  

objekata na području Grada Koprivnice – produljenje radnog vremena, od 08. ožujka 2016. godine), 

zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice 23.06.2016. godine, donio je 

 

 

     RJEŠENJE 

              o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskom objektu „Pixel“ 

 

1. Odobrava se „Kreativna platforma“ j.d.o.o., OIB:41975309770,  Koprivnica, Trg Mladosti 18, 

za ugostiteljski objekt „Pixel“, Koprivnica, Trg Mladosti 18, drugačiji završetak radnog 

vremena i to do 02.00 sata. 

2. Pravo po ovom Rješenju priznaje se za različita ugostiteljska događanja, u svemu prema 

zahtjevu „Kreativne platforme“ j.d.o.o., od 04.03.2016. godine,   koja će se održati u 

zatvorenom prostoru objekta za datume, i to kako slijedi:  

- 01., 02., 08., 09., 15., 16., 22., 23., 29. i 30. srpnja 2016. godine, 

- 04., 05., 06., 12., 13., 14., 15., 19., 20., 26. i 27. kolovoza  2016. godine,  

- 02., 03., 09., 10., 16., 17., 23., 24. i 30. rujna  2016. godine. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

             „Kreativna platforma“ j.d.o.o., iz Koprivnice, Trg Mladosti 18, podnijela je za ugostiteljski 

objekt „Pixel“, Koprivnica, Trg Mladosti 18, zahtjev kojim traži određivanje drugačijeg završetka 

radnog vremena i to za sve petke, subote, blagdane i dane uoči blagdana u vremenskom razdoblju od 

01. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine , a povodom održavanja različitih ugostiteljskih 

događanja.  

             Predmetni zahtjev je temeljem članka 3., točke 4., podtočke a., alineje 2. Odluke,  u vezi s 

člankom 9., stavkom 2., alinejom 5.  Zakona, proslijeđen Turističkom vijeću Turističke zajednice 

Grada Koprivnice koje je Odlukom, od 08. ožujka 2016. godine,  dalo  prethodno pozitivno  mišljenje 

o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskom objektu „Pixel“ - produljenje radnog 

vremena. 

Nadalje, Upravni odjel za financije,  poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo je 

temeljem primjene članka 9. stavka 1. Odluke, utvrdio  za  ugostiteljski objekt „Pixel“:  da svojim 

radom ne narušava javni red i mir, da se pridržava propisanog radnog vremena, da ispunjava uvjete za 

zaštitu od buke, da je ugostitelj podmirio sve dospjele financijske obveze prema Gradu Koprivnici i da 



isplaćuje plaće prema Zakonu o radu. Razlog produženja radnog vremena je održavanje različitih 

ugostiteljskih događanja, u svemu prema zahtjevu „Kreativne platforme“ j.d.o.o., od 04.03.2016. 

godine.     

             Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, temeljem članka 55.  Statuta Grada Koprivnice 

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.-pročišćeni tekst), sukladno odredbi članka 

3., točke 4., podtočke a., alineje 2. Odluke,  u vezi s člankom 9., stavkom 2., alinejom 5.  Zakona, 

riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.  

             Upravna pristojba po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o 

upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 

30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 

20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 87/14. i  94/14.) uplaćena je u iznosu 70.00 

kuna. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

             Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor pred 

Upravnim sudom Republike Hrvatske u Zagrebu. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u 

roku 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja i predaje se neposredno ili preporučeno poštom 

Upravnom sudu.  

 

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA  

DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

                                                                                                 

      Mišel Jakšić,  dipl. oec. 

        

 

    

 

 

                                                                                                                                                        

Dostaviti: 

1. „Pixel“, Trg Mladosti 18, 48 000 Koprivnica, 

2. Ministarstvo turizma, Ispostava Koprivnica, Tarašćice 2, 48 000 Koprivnica,  

3. Arhiva. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 OBRAZLOŽENJE  
 

 S obzirom da je dana 09.08.2015. stupio na snagu novi  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 

(„Narodne novine broj 85/15“), na 21. sjednici Gradskog vijeća 28.09.2015. godine donesena je 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Glasnik Grada Koprivnice“  

5/15) . 

Slijedom navedenog,  temeljem odredbe članka 3., točke 3., podtočke b) i točke 4., podtočke 

a)  Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/07, 3/08/, 5/09, 5/14, 7/14 – 

pročišćeni tekst i 5/15), samo uz prethodno mišljenje Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada 

Koprivnice :  

-  objekti brze prehrane:  mogu raditi petkom, subotom i na radne dane uoči blagdana, 

nedjeljom uoči blagdana i na prvi dan blagdana, u radnom vremenu od 6.00 do 4.00 sata,  

- kavane, caffe –barovi, buffeti – krčme:  mogu raditi petkom, subotom i na radne dane uoči 

blagdana, nedjeljom uoči blagdana, prvi dan blagdana,  u radnom vremenu od 6.00 do 

2.00 sata. 

 

Nastavno, zaprimljen je zahtjev „Kreativne platforme“ j.d.o.o., iz Koprivnice kojim se traži 

prethodno mišljenje Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Koprivnice o određivanju 

drugačijeg radnog vremena ugostiteljskih objekata - produljenje radnog vremena za ugostiteljski 

objekt „Pixel“. 

 

Slijedom svega naprijed navedenog predlaže se donošenje Rješenja u predloženom tekstu.  

 

     Nositelj izrade i predlagatelj akta:  

 

Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i 

komunalno gospodarstvo 

 

     Pročelnica:  

 

     Jasmina Stričević, dipl. oec.  

 

 


