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*** 

Na temelju članka 20. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 13/17)  i čl. 46. Statuta 

Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 2/14, 6/14 i 1/18) 

općinski načelnik dana 24. kolovoza 2018. godine donosi 

ODLUKU 

o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se uređuje radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti 

Filip i Jakov, te raspored radnog vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni dani, 

vrijeme za rad sa strankama i druga pitanja u vezi sa radnim vremenom.  

 

Članak 2. 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu iz članka 1. ove Odluke, radno vrijeme traje 40 sati 

tjedno, od ponedjeljka do petka po 8 (osam) sati dnevno. 

 Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 07,00 do 15,00 sati. 

 

Članak 3. 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu iz članka 1. ove Odluke stranke se primaju svakim 

radnim danom od 07,30 do 11,30 sati. 

 

Članak 4. 

 Dnevni odmor djelatnika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog 

dana u vremenu od 11,30 do 12,00 sati. 

 Na dnevni odmor djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela odlaze u smjenama, tako da 

za  vrijeme dnevnog odmora u zgradi Općine uvijek ostaje jedan djelatnik, koji dnevni odmor 

koristi od 12,00 do 12,30 sati.  

 U slučaju spriječenosti korištenja dnevnog odmora u za to predviđenom razdoblju, 

djelatnik može koristiti dnevni odmor u drugom razdoblju uz obavezan dogovor sa 

Pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 5. 

 Iznimno od odredaba iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke, ovisno o potrebama, za pojedine 

djelatnike može se općim aktom o unutarnjem redu ili aktom čelnika tijela odrediti i drugačiji 

raspored tjednog radnog vremena i primanja stranaka, te dnevni odmor djelatnika. 

 

Članak 6.  

 Obavijest o radnom vremenu utvrđenom ovom Odlukom izvjesit će se na ulaznim 

vratima Općine Sveti Filip i Jakov i oglasiti na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov. 

 

Članak 7. 
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 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Sveti Filip i Jakov.  

 

KLASA:113-01/18-01/ 

URBROJ: 2198/19-01-18-1 

Sveti Filip i Jakov, 24. kolovoza 2018. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Zoran Pelicarić 

 

*** 

Na temelju čl. 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) i čl. 32. Statuta Općine Sveti 

Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 2/14-pročišć. tekst, 6/14 i 

1/18) općinski načelnik dana 24. kolovoza 2018. godine donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA 

prijama u službu u  Jedinstveni upravni odjel  

Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

U članku 3. Plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i 

Jakov za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 15/17) dodaju se 

alineja 5. i 6. tako da članak 3. sada glasi: 

„Članak 3. 

Plan prijema je kratkoročan, te se njima utvrđuje potreba za prijemom: 

-  Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista građevinske ili 

ekonomske struke za radno mjesto Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i 

komunalno gospodarstvo 

- Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista pravne struke za 

radno mjesto Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu 

- Službenika na određeno vrijeme, sveučilišni prvostupnik ekonomske struke ili stručni 

prvostupnik ekonomske struke za radno mjesto Viši referent za utvrđivanje i naplatu 

poreza i drugih općinskih prihoda 

 - Službenika na određeno vrijeme, srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili 

 drugog odgovarajućeg smjera za radno mjesto Administrativni tajnik 

 - Službenika na određeno vrijeme, magistra ili stručnog specijalista ekonomske struke 

 za radno mjesto Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza 

 - Službenika na određeno vrijeme, srednje stručne spreme tehničkog, upravnog, 

 ekonomskog, prometnog ili drugog odgovarajućeg smjera za radno mjesto tehničke, 
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 upravne, ekonomske, prometne ili druge odgovarajuće struke Komunalno – prometni 

 redar. „ 

Članak 2. 

 U preostalom dijelu Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti 

Filip i Jakov za 2018. godinu(„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 15/17)  ostaje 

nepromijenjen.  

 

Članak 3.  

 Ove Izmjene i dopune Plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti 

Filip i Jakov za 2018. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Općine Sveti Filip i Jakov. 

 

KLASA: 100-02/17-01/03 

URBROJ: 2198/19-01-18-2 

Sveti Filip i Jakov, 24. kolovoza 2018. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Zoran Pelicarić 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glavni i odgovorni urednik: Jure Jelenić, dipl. ing. građ. 

Izradila: Katarina Ralić, mag.iur. 

 

Izdavač: Općina Sveti Filip i Jakov, 

Tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov 

Obala kralja Tomislava 16, 

23207 Sveti Filip i Jakov, 

Telefon: 023/389-800, 

Fax: 023/389-802, 

E-pošta: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr, 

Službena Web stranica : www.opcina-svfilipjakov.hr 

 

*** 


