Na temelju stavka 3. članka 27. Pravilnika o radu Klasa: 022-05/03-01/63, Ur.broj: 2168/0107-03-03-2 od 04. veljače 2003. godine i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene
novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09.), Gradonačelnik Grada Pule dana 29. prosinca 2010.
godine, donosi
Odluku o radnom vremenu
komunalnih redara u razdoblju
od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine
I
Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme komunalnih redara u Pododsjeku za komunalno
redarstvo Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Grada Pule.
II
Radno vrijeme se utvrđuje kako slijedi:
- u periodu od 01.01.2011. do 31.05.2011, te od 01.10.2011. do 31.12.2011. godine,
radnim danom od 8,00 – 16,00 sati.
Subota, nedjelja i praznici su neradni dani.
- u periodu od 01.06.2011. do 30.09.2011. godine svakim danom od 8,00 – 22,00 sata,
osim subotom, kada je radno vrijeme od 8,00 – 16,00 sati.
Nedjelja i praznici su neradni dani.
III
Ovlašćuje se Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu Grada Pule da zbog
provođenja komunalnog reda, te po potrebi, može odrediti radno vrijeme komunalnih redara i
duže od navedenog radnog vremena iz točke II ove Odluke uz suglasnost Gradonačelnika.
IV
Ova Odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2011. godine.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o radnom vremenu komunalnih
redara u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 2010. godine, Klasa:363-04/10-01/6, Urbroj:
2168/01-01-01-0019-10-3 od 01.03.2010.g.
Klasa: 363-04/10-01/79
Urbroj:2168/01-04-02-05-0370-10-2
Pula, 29. prosinca 2010.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Obrazloženje
Unatoč zahtjevnosti poslova oko održavanja i unapređivanja komunalnog reda,
zahtjevi za racionalizacijom nameću potrebu određivanja radnog vremena koje će biti tome
sukladno. Na osnovu toga, radno vrijeme komunalnog redarstva će tijekom godine biti od 8 –
16 h, dok će subota, nedjelja i praznici biti neradni dani.
Tijekom ljetnih mjeseci, zbog povećanog obima posla, uvjetovanog turističkom
sezonom, radno vrijeme će biti produženo, radnim danom, do 22 h, a subotom do 16 h.
U tom periodu zbog dolaska brojnih turista, održavanje komunalnog reda zahtjeva pojačanu
aktivnost.
Na ovaj način smatramo da se mogu efikasno obavljati poslovi iz područja
komunalnog reda i čuvanja javnih površina, odnosno efikasno provoditi Odluka o
komunalnom redu (Službene novine Grada Pule, br. 13/10) kao i ostali propisi, te sukladno s
stavkom 3. članka 27. Pravilnika o radu Klasa: 022-05/03-01/63, Ur.broj: 2168/01-07-03-032 od 4. veljače 2003. godine, predlažemo donošenje Odluke.
Različito radno vrijeme tijekom godine, sukladno je različitom obimu posla, koje
je prvenstveno uzrokovano turističkom sezonom.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke u predloženom tekstu.
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