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OPĆINSKI NAČELNIK

4.

Članak 2.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 86/08. i 61/11.) i članka 51.
Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i
“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), Općinska
načelnica Općine Viškovo  dana 5. svibnja 2016. godine
donijela je
3. Izmjene i dopune Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Članak 1.
Članak 17. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela („Službene novine Primorsko-goranske
županije broj: 11/14., i „Službene novine Općine Viškovo
broj: 2/14., 1/16.) mijenja se i glasi:
“Raspored radnog vremena, uredovno radno vrijeme za
prijem stranaka te druga srodna pitanja, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela propisuje Općinski
načelnik posebnom odlukom”.

Ove 3. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Viškovo“.
KLASA: 022-05/16-01/09
URBROJ: 2170-09-04/02-16
Viškovo, 5. svibanj 2016. godine
Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.
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5.
Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene
novine Primorsko-goranske županije“ broj: 25/09, 6/13,
15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.) i članka 17. Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela („Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 11/14., i „Službene novine
Općine Viškovo broj: 2/14., 1/16., 4/16.), Općinska načelnica dana 5. svibnja 2016. godine donijela je  
Odluku
o radnom vremenu i uredovnim danima općinske
uprave Općine Viškovo
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme,   uredovni
dani i vrijeme za rad općinske uprave Općine Viškovo (u
daljnjem tekstu: općinska uprava).
Članak 2.
Puno radno vrijeme zaposlenih u općinskoj upravi utvrđuje se u trajanju od 40 sati tjedno raspoređeno u pet radnih
dana.
Članak 3.
Dnevni odmor u tijeku trajanja rada traje 30 minuta i to u
vremenu od 11,30 do 12,00 sati.
Članak 4.
Utvrđuje se radno vrijeme za dio općinske uprave u sjedištu, Viškovo, Vozišće 3, I. kat:
–– ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 8,00 do 16,00 sati
–– utorak od 8,00 do 18,00 sati
–– petak od 8,00 do 14,00 sati
Utvrđuju se uredovni dani za prijem stranaka za dio općinske uprave u sjedištu, Viškovo,  Vozišće 3, I. kat:
–– ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 8,30 do 11,00 sati
–– utorak od 13,00 do 17,00 sati
–– petak se stranke ne primaju
Članak 5.
Utvrđuje se radno vrijeme za dio općinske uprave u sjedištu, Viškovo, Vozišće 3 u prizemlju - pisarnica:
–– ponedjeljak, utorak i srijeda od 8,00 do 18,00 sati
–– četvrtak  od 8,00 do 16,00 sati
–– petak od 8,00 do 14,00 sati
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Utvrđuje se uredovno vrijeme za prijem stranaka za dio
općinske uprave u sjedištu, Viškovo, Vozišće 3, u prizemlju - pisarnica:
–– ponedjeljak i srijedu od 8,30 do 11,00 i od 15,00 do
18,00 sati
–– utorak od 13,00 do 18,00 sati
–– četvrtak od 8,30 do 11,00 sati
–– petak se stranke ne primaju
Članak 6.
Utvrđuje se radno vrijeme za dio općinske uprave u sjedištu, Viškovo, Vozišće 3 u prizemlju, za radna mjesta: viši
savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb, viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje poslovnim i društvenim
objektima u vlasništvu općine, za prostorno uređenje i komunalne poslove i stručni suradnik – komunalni redar i
poslovi uprave groblja:
–– ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 8,00 do 16,00 sati
–– utorak od 8,00 do 18,00 sati
–– petak od 8,00 do 14,00 sati
Utvrđuje se uredovno vrijeme za prijem stranaka za dio
općinske uprave u sjedištu, Viškovo, Vozišće 3 u prizemlju, za radna mjesta: viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb, viši stručni suradnik za održavanje i upravljanje
poslovnim i društvenim objektima u vlasništvu općine, za
prostorno uređenje i komunalne poslove i stručni suradnik-komunalni redar i poslovi uprave groblja:
–– ponedjeljak i srijeda od 8,30 do 11,00 sati i od 15,00
do 16,00 sati
–– utorak od 13,00 do 18,00 sati
–– četvrtak od 8,30 do 11,00 sati
–– petak se stranke ne primaju
Članak 7.
Ova Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima općinske uprave Općine Viškovo stupa na snagu danom  
donošenja, objavit će se u “Službenim novinama Općine
Viškovo”, a primjenjuje se od 6. svibnja 2016. godine.
KLASA: 022-05/16-01/22
URBROJ: 2170-09-04/02-16
Viškovo, 5. svibanj 2016. godine
Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.

Petak, 6. svibnja 2016.
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“Službene novine Općine Viškovo” - službeno glasilo Općine Viškovo
Uredništvo: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Robert Simčić. dipl. oec., glavni urednik, Voditelj odsjeka
Ureda načelnika član uredništva, Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove
informiranja član uredništva, 51216 Viškovo, Vozišće 3, tel. 051 503-770, fax. 051 257-521, www.opcina-viskovo.hr
Tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka

