
 

 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09., 

1/12., 1/13. i 3/13.-pročišćeni tekst), i članka 9. stavak 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

("Glasnik Grada Koprivnice" broj 1/07., 3/08., 5/09., 5/14., 7/14 - pročišćeni tekst i 5/15.), 

gradonačelnik  Grada Koprivnice 12.12.2017. godine, donio je 

 

 

O D L U K U 

o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada 

Koprivnice u razdoblju od 15.12.2017. do 02.01.2018. godine 

 

 

I. 

 

 Određuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Koprivnice i 

korištenje javne površine u Gradskom parku u svrhu prodaje i obavljanja ugostiteljske 

djelatnosti u razdoblju od 15.12.2017. do 02.01.2018. godine, a povodom božićnih i 

novogodišnjih blagdana,  kako slijedi: 

 - od 15.12.2017. do 02.01.2018. godine svi ugostiteljski objekti iz članka 3. stavak 

1. točke 3. i 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti mogu raditi od 00 do 24 sata, 

uz uvjet da se ne narušava javni red i mir. 

 

 

II. 

 

 Ugostitelji koji imaju namjeru u danima iz točke I. ove Odluke raditi u određenom 

vremenu dužni su Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno 

gospodarstvo Grada Koprivnice dostaviti zahtjeve za odobrenje propisanog radnog vremena 

na temelju kojih će se izdati pojedina rješenja. 

 

 

III. 

 

 Ova Odluka objaviti će se na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr. 
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OBRAZLOŽENJE 

 

Temeljem Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, članak 9., gradonačelnik Grada 

Koprivnice može za proslave povodom božićnih i novogodišnjih blagdana u razdoblju  od 15. 

prosinca do 02. siječnja svojom odlukom propisati drugačije radno vrijeme za ugostiteljske 

objekte uz uvjet da ne narušavaju javni red i mir.  

Ove godine Grad Koprivnica organizira manifestaciju „Božićna bajka“ u Gradskom 

parku u suradnji sa partnerima koji su objavljeni na internetskim stranicama Grada 

Koprivnice. Partnerima koji će pružati posjetiteljima ugostiteljske usluge također se odobrava 

produljenje radnog vremena za vrijeme  trajanja „Koprivničke bajke“ od 15.12.2017. god. do 

02.01.2018.g na prostoru Gradskog parka. 

Budući postoji interes ugostitelja da ulože dodatne napore i osmisle događanja koja će 

potaknuti i privući građane da  predstojeće blagdane provedu u druženju i veselju predlaže se 

donošenje Zaključka u priloženom tekstu. 

 

 

     Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

Upravni odjel za financije, poticanje     

poduzetništva i komunalno gospodarstvo 

                                                                                           

     Pročelnica: 

                                                                                           Jasmina Stričević 

 


