Na temelju članka 23. stavka 1. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazine“ broj 3/12.), a nakon savjetovanja sa pročelnicima upravnih tijela,
Gradonačelnik Grada Pazina dana 25. rujna 2012. godine donosi
ODLUKU
o radnom vremenu u tijelima gradske uprave Grada Pazina
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme u tijelima gradske uprave Grada Pazina, te raspored
radnog vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni dani i vrijeme za rad sa strankama i druga
pitanja u vezi s radnim vremenom.
Tijela gradske upravne u smislu stavka 1. ovoga članka su Upravni odjel za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo,
Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, Ured Grada i Služba za unutarnju reviziju.
Članak 2.
U tijelima gradske uprave iz članka 1. ove Odluke radno vrijeme traje 40 sati tjedno, od
ponedjeljka do petka i to ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom po osam (8) sati dnevno, utorkom devet
(9) sati, a petkom sedam (7) sati.
Dnevno radno vrijeme u tijelima gradske uprave je u sve radne dane od 7,00 do 15,00 sati,
osim utorka kad radno vrijeme traje od 7,00 do 16,00 sati, te petka kad radno vrijeme traje od 7,00 do
14,00 sati.
Službenicima i namještenicima (dalje: djelatnici) je dozvoljeno tzv. "klizno" radno vrijeme
na način da im je dopušteno doći na mjesto rada i nakon 7,00 sati ali najkasnije do 7,30 sati s time da
vrijeme kasnijeg dolaska na posao moraju odraditi istog radnog dana.
Članak 3.
U tijelima gradske uprave iz članka 1. ove Odluke stranke se primaju utorkom od 8,00 do
10,00 sati i od 12,00 do 16,00 sati, te srijedom i petkom od 8,00 do 10,00 i od 11,00 do 13,00 sati.
Članak 4.
Dnevni odmor djelatnika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana u
vremenu od 10,00 do 11,00 sati.
Na dnevni odmor (marendu) djelatnici iz tijela gradske uprave odlaze u smjenama, tako da u
svakom tijelu za vrijeme dnevnog odmora ostaje dio djelatnika.
Članak 5.
Iznimno, od odredaba članaka 2., 3. i 4. ove Odluke, ovisno o potrebama tijela gradske
upravne, za ta tijela odnosno za pojedine djelatnike tih tijela, može se općim aktom o unutarnjem redu
ili aktom čelnika tijela odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena i primanja stranaka, te
dnevni odmor djelatnika.
Članak 6.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u tijelima gradske
uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/10.).
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a primjenjuje se od 1. listopada 2012. godine.
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