
SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA 
                        SPLIT, Teslina  4 
 
KLASA: 113-02/21-01/01 
URBROJ: 2181-71-01-21-2 
Split, 17. rujna 2021. 

Na temelju članka 66. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 ) i članka 36. Pravilnika o radu Srednje 
tehničke prometne škole, nakon prethodnog savjetovanja s Radničkim vijećem, ravnatelj Škole dana 17. 
rujna 2021. godine, donosi 

 
 

ODLUKU O RASPOREDU RADNOG VREMENA 
 
 

I. 
Ovom Odlukom utvrđuje se dnevni i tjedni raspored radnog vremena s obzirom da radno vrijeme nije 
određeno propisom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. 
 

II. 
Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na pet (5) radnih dana. Radnicima koji rade pet dana u tjednu subota 
je neradni dan, a nedjelja dan tjednog odmora. 
 

III. 
Radno vrijeme odvija se na sljedeći način: 
 
Početak i završetak radnog vremena za nastavnike utvrđuje se rasporedom sati.  
 
Ravnatelj, tajnica, stručni suradnici pedagog i psiholog, voditelj računovodstva, administrativni i 
računovodstveni referent rade u jednoj smjeni od 07:30 do 15:30 sati. U tijeku rada koriste odmor (stanku) 
od 11:00 do 11:30 sati. 
 
Administrativni referent u auto školi radi svaki dan od 12:00 do 16:00 sati. 
 
Administrativni referent za obrazovanje odraslih radi svaki dan od 12:00 do 20:00 sati.  
Odmor (stanku) koristi od 16:00 do 16:30 sati. 
 
Voditelj smjene radi svaki dan u poslijepodnevnoj smjeni i to: 
Kada je smjena A poslijepodne radi svaki dan od 15:30 do 19:10 sati. 
Kada je smjena B poslijepodne, srijedom i petkom radi od 15:30 do 19:10 sati, a ponedjeljkom, utorkom i 
četvrtkom od 14:40 do 18:20 sati. 
 
       
Stručni suradnik – knjižničar ponedjeljkom i srijedom radi od 12:00 do 20:00 sati, a utorkom, četvrtkom 
i petkom radi od 07:30 do 15:30 sati. 
Kada radi u jutarnjoj smjeni odmor (stanku) koristi od 11:00 do 11:30 sati, a kada radi u poslijepodnevnoj 
smjeni od 17:00 do 17:30 sati. 
 
Tehničko pomoćno osoblje (kućni majstor - domar i spremačice) rade u smjenama na način: 
Spremačica Danica Režić i domar prate smjenu A. 
Spremačice Marijana Bilić i Dragica Žižak prate smjenu B. 



Radno vrijeme jutarnje smjene je od 06:00 do 14:00 sati, a radno vrijeme poslijepodnevne smjene je od 
13:00 do 21:00 sati. 
Kada rade u jutarnjoj smjeni tehničko pomoćno osoblje koristi odmor (stanku) od 09:45 do 10:15 sati, a 
kada rade u poslijepodnevnoj smjeni od 17:00 do 17:30 sati. 
 

IV. 
O promjeni rasporeda radnog vremena radnici će biti upoznati najmanje tjedan dana unaprijed osim u 
slučaju hitnog prekovremenog rada. 
 

V. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o rasporedu radnog vremena oznake Klasa: 113-
02/20-01/01; Urbroj: 2181-71-01-20-2, od 30. rujna 2020. godine. 
 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
 
                                                                                                            Ravnatelj: 
 
                                                                                                     Josip Balić, dipl. ing. 
 
 
 
 
 
 
 


