СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА MMXX – БРОЈ 16

БАБУШНИЦА, 25.08.2020.ГОДИНЕ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07, 83/14, 101/16-др.закон и 47/18), члана 55, 56 и 65. Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука Уставног суда, 113/17
и 95/18-аутентично тумачење), члана 63. Статута општине Бабушница („Скупштински
преглед општине Бабушница“ број 4/19 и 7/19-исправка) и члана 3. Одлуке о
Општинском већу општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“
број 15/19) ,
Општинско веће општине Бабушница на седници од 25.08.2020. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

I
Овим Решењем утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена у
Општинској управи општине Бабушница (у даљем тексту: Општинска управа).
II
Радно време у Општинској управи од 01.09.2020. године почиње сваког радног
дана од 07,00, а завршава се у 15,00 часова, осим за запослене којима се због природе
посла радно време може и другачије уредити.
III
Запослени на пословима обезбеђења и одржавања хигијене раде у сменама, а
почетак и завршетак радног времена утврђује начелник Општинске управе.
IV
Пријем странака у Општинској управи врши се сваког радног дана од 07,00 до
15,00 часова.
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V
У оквиру четрдесеточасовног радног времена може се утврдити другачији
распоред радног времена и другачији почетак и завршетак радног времена у зависности
од природе посла и указане потребе (инспекцијски послови, послови закључења брака,
послови одржавања и сл).
VI
Запослени има право на одмор у току дневног рада од 09,00 до 09,30 часова,
односно од 09,30 до 10,00 часова.
VII
Коришћење одмора у току дневног рада организује се на начин којим се
обезбеђује да се процес рада ни у једном периоду не прекида.
VIII
У случају да запослени не искористи дневни одмор у времену предвиђеном овим
Решењем јер се започети посао мора наставити (разлози хитности, рад са странкама,
наредба претпостављеног и сл), дневни одмор се користи по престанку разлога због
којих је одложен, о чему ће обавестити непосредно свог руководиоца.
IX
Ово Решење струпа на снагу даном објављивања у „Скупштинском прегледу
општине Бабушница“.
Решење објавити на огласној табли и интернет страници општине Бабушница.

Број: 130-6/2020-3
У Бабушници, 25.08.2020.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИЦА,
Ивана Стојичић,с.р.
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