REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinska načelnica
KLASA: 023-01/17-01/01
URBROJ: 2176/10-01-17-01
Hrvatska Dubica, 14.07.2017. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15- ispr.) i članka 34. Statuta Općine Hrvatska Dubica
(«Službeni vjesnik« broj: 7/13) općinska načelnica Općine Hrvatska Dubica donosi

ODLUKU
o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Hrvatska Dubica

Članak 1.
Ovom Odlukom ureñuje se radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrvatska
Dubica, te raspored radnoga vremena tijekom tjedna i radnoga dana, uredovni dani i vrijeme za
rad sa strankama i druga pitanja u vezi s radnim vremenom službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrvatska Dubica (u nastavku: Jedinstveni upravni odjel) te
vrijeme rada sa strankama općinske načelnice.
Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu radno vrijeme traje 40 sati tjedno u pet radnih dana i to
od ponedjeljka do petka po osam (8) sati dnevno.
Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 07,00 do 15,00 sati.
Zbog specifičnosti posla radno vrijeme spremačice je svakoga radnoga dana iz stavka 1.
ovoga članka u vremenu, kako slijedi:
• od 06,30 do 10,00 prije podne i
• od 14,00do 17,30 sati.
Članak 3.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela stranke primaju svakim radnim danom od 08,00
do 14,00 sati.

O utvrñenom radnom vremenu, iz članka 2. ove Odluke, o vremenu prijama stranaka iz
stavka 1. ovoga članka, na oglasnoj ploči općinske uprave stavit će se ogovarajuća obavijest.
Članak 4.
Dnevni odmor službenika Jedinstvenog upravnog odjela tijekom radnoga vremena traje
30 minuta i to svakoga radnog dana u vremenu od 10,00 do 10,30 sati.
Članak 5.
Općinska načelnica primat će stranke utorkom i četvrtkom u vremenu od 09,00 do12,00
sati.
U slučaju izočnosti općinske načelnice stranke će, po mogućnosti, primiti zamjenica
općinske načelnice te o istomu izvijestiti općinsku načelnicu.
Članka 6.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel na oglasnoj ploči općinske uprave staviti
ogovarajuću obavijest sukladno utvrñenom radnom vremenu iz članka 2. ove Odluke, o vremenu
prijama stranaka iz članka 3. i stavka 1. članka 5. ove Odluke.
Članka 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu upravnih tijela
Općine Hrvatska Dubica, KLASA: 030-01/02-01/02, URBROJ: 2176/10-02-02/01 od
08.11.2002. godine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave na mrežnoj stranici Općine Hrvatska
Dubica.

OPĆINSKA NAČELNICA
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