
                        
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

             OPĆINA KAPTOL 

              Općinski načelnik        

 

KLASA : 022-05/21-01/151 

URBROJ : 2177/05-02-21-1  

Kaptol, 20. prosinca 2021.  

 

 Na temelju članka  44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19 i 144/20), te članka 46. Statuta Općine Kaptol  („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj  

01/18 i 01/20), Općinski načelnik Općine Kaptol donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

o radnom vremenu općinske uprave i Vlastitog komunalnog pogona 

 

I. 

Radno vrijeme općinske uprave određuje se kako slijedi: 

Ponedjeljak-petak u vremenu od 7:00 do 15:00 sati 

Dnevni odmor u vremenu od 10:00 do 10:30 sati 

Dnevni odmor provodi se u zgradi Općine Kaptol 

Radno vrijeme čistačice-dostavljačice određuje se kako slijedi: 

Ponedjeljak-petak u vremenu od 6:00 do 14:00 sati 

Dnevni odmor u vremenu od 9:30 do 10:00 sati 

Dnevni odmor provodi se u zgradi Općine Kaptol 

Radno vrijeme Vlastitog komunalnog određuje se kako slijedi: 

 ZIMSKO RADNO VRIJEME: od 01.09. do 30.04. 

Ponedjeljak-petak u vremenu od 7:00 do 15:00 sati 

 LJETNO RADNO VRIJEME: od 01.05. do 31.08. 

 Ponedjeljak-petak u vremenu od 6:00 do 14:00 sati 

 Dnevni odmor provodi se na mjestu izvršenja rada. 

 Za vrijeme zimskih padalina i ostalih zimskih uvjeta na cestama i javnim površinama, 

radno vrijeme djelatnika Vlastitog komunalnog pogona utvrđuje se prema potrebi službe 

čišćenja snijega, odnosno prema nalogu odgovorne osobe   

 Evidencija radnog vremena, kao i svi izlasci iz zgrade općine (službeni ili privatni) 

provodi se putem elektronskog prijavnog sustava i obvezna je za sve službenike i 

namještenike Općine Kaptol. 

  

II. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu Općinske 

uprave i Komunalnog pogona Općine Kaptol KLASA:022-05/14-01/08, URBROJ:2177/05-

02-14-1 od 21. siječnja 2014. godine.  

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 01. siječnja 2022. 

godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kaptol“. 

 

         Općinski načelnik:  

    

          Mile Pavičić, ing., v. r. 


