SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŠESTANOVAC
_______________________________________________________
GODINA 2020 ŠESTANOVAC, 14.02.2020

BROJ 01/A

SADRŽAJ

Na temelju članka 35. stavka 2. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17. i 98/19.)i članka 31.
Statuta Općine Šestanovac (Službeni glasnik Općine Šestanovac “Općinsko vijeće Općine
Šestanovac na 17. sjednici održanoj dana 07.02.2020 . godine donosi
ODLUKU
radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Šestanovac
Članak 1.
Ovom Odlukom ureduje se radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Šestanovac (dalje: Jedinstveni upravni odjel), te raspored radnog vremena tijekom tjedna i
radnog dana, uredovni dani, vrijeme za rad sa strankama i druga pitanja u vezi s radnim
vremenom.
Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu radno vrijem traje 40 sati tjedno,od ponedjeljka
do petka po osam (8) sati dnevno.
Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 07.00 do 15.00 sati.
Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu stranke se primaju svakim radnim danom od
08.00 do 14.00 sati.
Članak 4.
Dnevni odmor službenika i namještenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta.
Na dnevni odmor službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela odlaze u
smjenama u vremenu od 10.00 do 11.00 sati, tako da za vrijeme dnevnog odmora u zgradi
Općine uvijek ostaje dio djelatnika.
Članak 5.
1

lznimno, od odredaba članaka 2., 3. i 4. ove Odluke, ovisno o potrebama, za
pojedine službenike i namještenike može se pojedinačnim 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 oglasiti će se na
oglasnoj ploči, ulaznim vratima .

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Šestanovac“.
KLASA: 021-02/20-01/01
URBROJ: 2155/03-20-01-09
Šestanovac, 07.02.2020 godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Nediljko Merčep v.r.

Općinsko vijeće Općine Šestanovac na 17.sjednici održanoj dana 07.02.2020 godine
,temeljem Uredbe o uredskom poslovanju donosi :

PLAN KLASIFIKACISJKIH OZNAKA
006-01/22
011-01/22
013-01/22
015-01/22
015-05/22
019-01/22
021-01/22
022-01/22-01
022-01/22-02
023-01/22
023-05/22
026-01/22
050-01/22
053-02/22
061-01/22
080-01/22
112-01/22
120-01/22
214-01/22
223-01/22
230-01/22
300-01/22
310-02/22
310-17/22
311-01/22
320-01/22
321-01/22
322-01/22

Političke stranke, općenito,
Donošenje i objavljivanje propisa, program rada Županijske skupštine,
Izborni sustav, općenito,
Teritorijalno razgraničenje sa Zadvarjem,
Dioba sa Omišem,
Iseljenici, izbjeglice, civilne žrtve rata,
Organizacija i rad Općinskog vijeća,
Organizacija i rad Općinskog Poglavarstva
Načelnik, izvješća o radu načelnika,
Organi uprave, policija, policijska postaja,
Općinska uprava, ustrojstvo i rad jedinstvenog upravnog odjela, radni sastanci,
Organizacija i rad mjesnih odbora,
Predstavke i pritužbe na rad općinske uprave,
Molbe i prijedlozi, pojedinačni predmeti, razne potvrde,
Javne nagrade i priznanja, grb Općine, Dan Općine,
Dužnosnici Općine, općenito, izbor i imenovanje,
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa,
Plaće i druga primanja dužnosnika i djelantika Općine, status,
Zaštita od požara i eksplozija, DVD,
Matičarstvo, općenito, matični ured, razni podaci,
Udruge građana,
Gospodarstvo, gospodarska kretanja, poticanje, razvitak, poduzeća,
Elektroprivreda, elektroprivredna renta, javna rasvjeta (JR),
Industrija i rudarstvo, proizvodnja kamena,
Obrtništvo i mala privreda,
Poljoprivreda i stočarstvo, lov, poljoprivredno zemljište,
Šumarstvo, općenito, šumsko zemljište, Hrvatske šume,
Veterinarstvo, stočni sajam,
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325-01/22-01
325-01/22-02
326-01/22
335-01/22
336-01/22
340-03/22-01
340-03/22-02
340-03/22-03
340-05/22
343-01/22
350-01/22
351-01/22
361-01/22
361-03/22
361-07/22
362-02/22
363-01/22
363-03/22-01
363-03/22-02
363-04/22-01
363-04/22-02
371-01/22-01
372-01/22-02
372-01/22
400-06/22
401-03/22-01
401-03/22-02
402-01/22-01
402-01/22-02
406-01/22
410-01/22
421-01/22
470-03/22
500-01/22
551-06/22
551-08/22
561-01/22
562-01/22
564-02/22
600-01/22
601-01/22-01
601-01/22-02
604-01/22
612-01/22
620-01/22-01
620-01/22-02
713-01/22
740-08/22
800-01/22
810-01/22
900-01/22
930-01/22
944-01/22
950-02/22
953-02/22

Vodoprivreda, općenito, Vodovod Omiš,
Izgradnja vodovoda u Šestanovcu
Zadrugarstvo, općenito,
Ugostiteljstvo i turizam,
Trgovina, zaštita potrošača,
Cestovni promet, infrastruktura,
Uređenje raskrižja u Šestanovcu,
Autoput,
Cestovni promet, prijevoznička djelatnost, “Promet” d.o.o. Split,
Zračni promet, općenito, aerodrom “Prpuša”,
Prostorno planiranje, općenito, radna zona, prostorni planovi,
Zaštita čovjekova okoliša,
Izgradnja objekata, općenito,
Lokacijske i građevinske dozvole, građevinska inspekcija, izvod iz Prostornog plana,
Procjena šteta od elementarnih nepogoda u građevinarstvu i poljoprivredi,
Građevinska inspekcija,
Komunalni poslovi, općenito, Komun. pogon općine, “Peovica”, jav. radovi, jav. rasvjeta,
Komunalna naknada,
Javne površine, zakup, upravljanje, uređenje,
Komunalna inspekcija,
Sanitarna inspekcija,
Stambeni odnosi, sredstva od prodaje stanova, stanovi u vlasništvu Općine,
Poslovni prostori u vlasništvu Općine, evidencija, upravljanje, zakup,
Industrijski objekti u vlasništvu općine,
Proračun, žiro račun, financijsko izvješće,
Računi, troškovi,
Opomene, ovrhe, ponude, kompenzacije, narudžbe, brojevi žiro-računa,
Financijske potpore udrugama i građanima, HCK, zamolbe za fin. potporu,
Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata,
Upravljanje imovinom, nabava, prodaja, evidencija,
Porezi,
Dotacije i subvencije,
Kontrola financijskog poslovanja, financijska revizija,
Zdravstvena zaštita, Dom zdravlja Omiš, ambulanta u Šestanovcu,
Socijalna zaštita siromašnih osoba, novčane (socijalne) potpore,
Naknada za rodilje
Zaštita hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, Udruga “Hrvatski domobran”,
Invalidska zaštita, UHVIDR-a,
Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, vijenci,
Prosvjeta,
Predškolski odgoj, mala škola, vrtići,
Izgradnja dječjeg vrtića u šestanovcu,
Stipendiranje učenika i studenata
Kultura, zaštita kulturne baštine,
Šport,
Izgradnja športske dvorane u Šestanovcu,
Državno odvjetništvo,
Parnični postupak, sporovi,
Hrvatska vojska,
Civilna zaštita, MUP, zaštitari,
Suradnja gradova i općina,
Geodetsko-katastarski poslovi,
Građevinsko zemljište, dodjela građ. zemljišta hrv. braniteljima,
Statistička istraživanja, zavod za zapošljavanje, razni podaci,
Demografska statistika, popis stanovnika,

Predsjednik općinskog vijeća
Nediljko Merčep

KLASA:021-02/20-01/01
URBROJ:2155/03-20-01-10
Šestanovac,07.02.2020 g
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