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КОВИН

На основу члана 51. Став 2, члана 55. Став 4 и члана 56. Став 1 Закона о раду
(“Службени гласник РС”, бр. 74/2014 ), члана 23. став 1. тачка 1. Статута библиотеке „Вук
Караџић“ Ковин, (“Службени лист општине Ковин”, бр.22/2012) и члана 20.,29.,30. и 31.
Правилника о раду запослених у библиотеци „Вук Караџић“ Ковин број 186/10 од 23.09.2010.
године
в.д.директора библиотеке „ВУК КАРАЏИЋ“ Ковин
дана 03.11.2015. године доноси

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се, за Библиотеку „Вук Караџић“ Ковин, недељни распоред
рада,почетак и завршетак радног времена.
Члан 2.
Под радним временом, у смислу ове Одлуке, подразумева се време у коме Библиотека
„Вук Караџић“ Ковин, обавља послове библиотечке делатности.
Члан 3.
На територији општине Ковин радно време за Библиотеку „Вук Караџић“ Ковин у
Ковину и огранцима библиотеке, одређује се на следећи начин:
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1тг.РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН

Редни
број

Библиотека„Вук Караџић“ Ковин
-запослени у библиотеци на пословима
библиотечке делатности-

1.

Радним данима
(у часовима)

Суботом
(у часовима)

I смена:07,00-14,30

08,00-14,00

Назив

II смена: 11,30-19,00
од понедељка до петка

Управа библиотеке

2.

Помоћни технички радник-курир

3.

06,30-14,30
од понедељка до петка
06,30-14,00
од понедељка до петка

2.РАДНО ВРЕМЕ ОГРАНАКА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН

Редни
број
1.

радним данима

Суботом
(у часовима)

I смена: 07,00-14,30

08,00-14,00

ОГРАНАК
огранак „Теофил Димић“ Баваниште

II смена: 11,30-19,00

2.

огранак Гај

од понедељка до петка
I смена: 07,00-14,30

Прва субота у месецу
08,00-14,00

II смена: 11,30-19,00

3.

огранак Дубовац

понедељком, средом и петком Друга субота у месецу
I смена: 07,00-14,00
II смена: 11,30-19,00
уторком и четвртком

2

4.

огранак „Богдан Петровић“ Делиблато

I смена: 07,00-14,30

08,00-14,00

II смена: 11,30-19,00

5.

огранак „Мирослав Антић“ Мраморак

понедељком, средом и петком Трећа субота у месецу
I смена: 07,00-14,30
II смена: 10,00-17,00
уторком и четвртком
I смена: 07,00-14,30

6.

08,00-14,00

огранак „Тамаш Арони“ Скореновац
од понедељка до петка
Прва субота у месецу
I смена: 07,00-14,30

7.

огранак Плочица
Понедељком и уторком

Члан 4.
Изузетно, у случају потребе због природе посла и организације рада, директор може
одредити и другачије радно време у библиотеци „Вук Караџић“ Ковин, у односу на радно
време утврђено у члану 3. ове Одлуке.
Члан 5.
У библиотеци „Вук Караџић“ Ковин организација и присуство књижевним сусретима
и другим културним манифестацијама које организује библиотека, рачуна се у редовно радно
време, у трајању од четири сата редовног радног времена за запослене на пословима
библиотечке делатности и у трајању од десет сати за помоћног техничког радника- курира
који је задужен за послове техничке припреме и организације свих културних дешавања.
Члан 6.
Библиотека „Вук Караџић“ Ковин у оквиру утврђеног недељног распореда рада и
радног времена пружа услуге корисницима библиотеке, радом у једној или две смене у
складу са делатношћу библиотеке.
Распоред рада запослених који раде у две смене, у огранцима библиотеке у насељеним
местима и запосленом на одржавању, утврђује директор посебним актом, који је саставни део
ове Одлуке.
Члан 7.
Запослени у библиотеци „Вук Караџић“ Ковин имају право на одмор у току дневног
рада у трајању од 30 минута и то:
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-преподневна смена у времену од 09,00-9,30;
-поподневна смена у времену од 15,00-15,30 часова;
-суботом у времену од од 09,30-10,00.
Изузетно, запослени који је обављао рад у току дневног одмора из става 1. овог члана,
одмор у току дневног рада користи у времену од 09,30-10,00, у преподневној смени, односно
од 15,30-16,00 часова у поподневној смени, а суботом у времену од 10,00-10,30.
Коришћење одмора у току дневног рада организује се на начин којим се обезбеђује да
се рад ни у једном моменту не прекида.
Време одмора из става 1. овог члана рачуна се у радно време.
Члан 8.
Запослени су у обавези да се придржавају ове Одлуке.
Одступање од ове Одлуке могуће је једино уз сагласност директора.
Непоступање по овој Одлуци или непоштовање распореда рада запослених, повлачи
одговорност.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о распореду радног времена
запослених у библиотеци „Вук Караџић број 268/15 од 24.08. 2015. године

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
библиотеке.

Одлука је објављена на огласној табли библиотекe дана 03.11.2015. године, а ступа на
снагу 11.11.2015. године

в.д. директора
Јелена Стојановић
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