Na temelju članka 46. točka 30. Statuta Grada Šibenika ("Službeni glasnik Grada
Šibenika”, broj 8/10, 5/12 i 2/13), Gradonačelnik Grada Šibenika, dana 31. listopada
2013. godine, donosi

ODLUKU
o radnom vremenu u upravnim tijelima
Grada Šibenika
1. Gradska uprava Grada Šibenika radi pet dana tjedno, od ponedjeljka do petka od
7,00 do 15,00 sati.
Službenicima i namještenicima 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.
2. Dnevni odmor traje od 10,30 do 11,00 sati.
3. Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom – od 8,30 do 10,00 sati i od
12,00 do 14,30 sati.
Izuzetno od stavka 1. ove točke, pisarnica prima stranke svakog radnog dana, u
vrijeme od 8,00 do 14,30 sati.
4. Iznimno od točke 1. ove Odluke, pročelnici gradskih upravnih tijela mogu radno
vrijeme domara, komunalnih redara i spremačica, a drugih zaposlenika kada za to postoji
prijeka potreba, raspoređivati na drugi način, u okviru tjednog fonda od 40 radnih sati.
Ako je prijeko potrebno da službenik i namještenik radi na dan (dane) tjednog
odmora, tj. subotu i nedjelju, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom
sljedećeg tjedna.
5. Osim raspoređivanja iz točke 4. ove Odluke, pročelnici gradskih upravnih tijela
mogu za navedene poslove, kada u potrebi njihova obavljanja postoje sezonske oscilacije
tijekom godine, prerasporediti radno vrijeme, u skladu sa zakonom.
6. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u
upravnim tijelima Grada Šibenika „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/11).
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se na oglasnoj ploči
Grada Šibenika i u “Službenom glasniku Grada Šibenika”, a primjenjuje se od 4. studenog
2013. godine.
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Dostaviti:
1. uredniku "Službenog glasnika"
2. Oglasna ploča - ovdje
3. Dokumentacija – ovdje
4. Arhiv - ovdje

