
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Година XXXI         Житиште        14.03.2017.             Број 8.
Излази по потреби                                                      

страна  1.

На  основу  члана  41. Одлуке  о  општинској  управи  општине  Житиште  (''Службени  лист  општине
Житиште'', број 16/2008, 21/2008 и 13/2015) заменик начелника Општинске управе доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА  У

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

Овим решењем утврђује се распоред радног времена у Општинској управи општине Житиште (у 
даљем тексту: Општинска управа).

Члан 2.

Радно време у Општинској управи почиње сваког радног дана у 7,00 часова, а завршава се у 15,00 
часова.

Члан 3.

У Општинској управи пријем странака врши се сваког радног дана од 7,30 часова до 13,30 часова

Члан 4.

Службеник и намештеник имају право на одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута.

Одмор у току дневног рада службеник и намештеник по правилу користе у времену од 9,00 до 9,30 
часова.

Одмор у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да се рад не прекида ако 
природа посла не дозвољава прекид рада и ако се ради са странкама.

Службенику и намештенику који раде са странкама морају се обезбедити замена за време коришћења 
одмора у току дневног рада.

Члан 5.

У Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове  за Месне канцеларије уводи се 
другачији распоред радног времена и другачији распоред пријема странака и то:

- у Месној канцеларији Равни Тополовац од понедељка до петка од 7,00 до 15,00 часова,

- у Месној канцеларији Торак од понедељка до петка од 07,00 до 15,00 часова,
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- у Месној канцеларији Српски Итебеј од понедељка до петка од 07,00 до 15,00 часова,

- у Месној канцеларији  Нови Итебеј од понедељка до петка (осим кад уторком обавља послове у Месној 
канцеларији Хетин) од 07,00 до 15,00 часова,

- у Месној канцеларији Међа сваки други четвртак од 08,00 до 13,00 часова,

- у Месној канцеларији Хетин сваки други уторак од 08,00 до 13,00 часова,

- у Месној канцеларији Банатско Вишњићево сваки други уторак од 08,00 до 13,00 часова,

- у Месној канцеларији Банатски Двор од понедељка до петка (изузев уторка кад се обавља посао у Месној 
канцеларији Банатско Вишњићево) од 07,00 до 15,00 часова,

- у Месној канцеларији Честерег од понедељка до петка (осим кад обавља послове у Месној канцеларији 
Међа) од 07,00 до 15,00 часова,

- у Месној канцеларији Торда од понедељка до петка од 7,00 до 15,00 часова,

- у Месној канцеларији Банатско Карађорђево од понедељка до петка од 7,00 до 15,00 часова.

Члан 6.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења  и објавиће се на Огласној табли Општинске
управе Житиште и у ''Службеном листу општине Житиште''.

Члан 7.

Ово решење примењиваће се почев од 01. априла 2017. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: III-01- 130-1 /2017
Дана: 14.03.2017. године
Ж и т и ш т е

                                                                           ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА
                                                                                                                  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

  
           Дипл. правник Тоша Катић с.р. 

                        

С А Д Р Ж А Ј

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ЖИТИШТЕ

  
1. Решење о распореду радног времена у Општинској управи Општине Житиште.......................1.

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ  на  основу  члана  12.  Закона  о  јавном
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом,
те  се  сходно  наведеној  одредби не  налази се  у  Регистру јавних гласила.  Издавач:  Општинска
управа Житиште, Цара Душана 15.
             Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
            Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                      


