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GRAD TROGIR  
PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA 
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO  
Na temelju članka 3. Odluke o radnom 
vremenu komunalnih i prometnih 
redara Grada Trogira (»Službeni 
glasnik Grada Trogira«, broj 2/16), 
pročelnik Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo Grada 
Trogira, donosi sljedeću 
 

ODLUKU O  RADNOM VREMENU  
KOMUNALNIH I PROMETNIH 
REDARA GRADA TROGIRA  

ZA VRIJEME TURISTIČKE SEZONE 
2017. g.  

 
Članak 1. 

Ovom odlukom se uređuje radno 
vrijeme komunalnih i prometnih redara 
Grada Trogira (dalje u tekstu: redari) 
za vrijeme trajanja turističke sezone, 
budući da u istom vremenu postoji 
potreba za pojačanim radom istih 
službi. 
 

Članak 2. 
Turistička sezona u smislu ove Odluke 
traje od 01. svibnja do 30. listopada 
2017. g.  
 

Članak 3.  
Redari će za vrijeme trajanja turističke 
sezone raditi duže od nepunog radnog 
vremena, za što će se prema istima 
podnijeti poseban zahtjev u skladu sa 
člankom 65. stavak 1. Zakona o radu 
(»Narodne novine«, broj 93/14) i 
člankom 28. stavak 1. Pravilnika o 
radu gradske uprave Grada Trogira 
(»Službeni glasnik Grada Trogira«, 
broj 5/14 i 2/16). 
 
 

Članak 4.  
Za vrijeme trajanja turističke sezone  
radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno i 
raspoređeno je na 5 radnih dana od 
ponedjeljka do petka u dvije smjene, 
tako da rad u prvoj smjeni traje od 
07:00 do 15:00 sati, a rad u drugoj 
smjeni od 14:00 do 22:00 sata. 
 

Članak 5.  
Smjenski rad će se obavljati prema 
naizmjeničnom tjednom ili mjesečnom 
rasporedu koji odrede voditelji redara. 
Tijekom dnevnog radnog vremena 
redara određuje se odmor (stanka) od 
30 minuta u vremenu od 10:30 do 
11:00 sati za prvu smjenu i od 17:30 
do 18:00 za drugu smjenu.  

 
Članak 6.  

Redari će za vrijeme turističke sezone 
raditi prekovremeno u radnom tjednu i 
drugim danima na temelju zahtjeva u 
skladu s člankom 3. ove Odluke. 
 

Članak 7.  
Na sva ostala pitanja glede radnog 
vremena, prava iz radnog odnosa, kao 
i sva druga pitanja koja se pojave u 
primjeni ove Odluke, a nisu istom 
uređena, primjenjuju se odredbe 
Pravilnika o radu gradske uprave 
Grada Trogira (»Službeni glasnik 
Grada Trogira«, broj 5/14 i 2/16).  
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u  »Službenom 
glasniku Grada Trogira«. 
KLASA: 011-01/17-01/17-01/3 
URBROJ: 2184/01-04/01-17- 1 
Trogir, 03. travnja 2017. godine 
Pročenik:  
Srećko Zurić, dipl.inž.građ.,v.r.  
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IZDAVAČ: Gradsko vijeće, Grada Trogira: Upravni odjel za poslove gradonačelnika i 
Gradskog vijeća, Službeni glasnik Grada Trogira, 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel. 
800-425; fax: 800-408 

TISAK: GRADSKO VIJEĆE, GRADA TROGIRA  –  Glasnik izlazi po potrebi 
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