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Kolan,. 10. siječnja 2022. 

 

Temeljem članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan 

(„Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 15/20 i 19/21), članka 8. Pravilnika o radu („Službeni 

glasnik Zadarske županije“, broj: 3/15,) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik 

Općine Kolan“, broj: 6/21), načelnik Općine Kolan donosi  

 

O D L U K U 

o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se raspored radnog vremena i termini rada sa strankama u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan, te druga pitanja u vezi s radnim vremenom. 

 

Članak 2. 

Radno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan traje 40 sati tjedno i 

raspoređuje se od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 sati do 15:00 sati svakog radnog 

dana.  

 

Članak 3. 
Utvrđuje se uredovno radno vrijeme za prijem stranaka od ponedjeljka do petka u 

vremenu od 08:00 sati do 13:00 sati. 
Iznimno od stavka 1. ovog članka pisarnica prima stranke svakim radnim danom u 

vremenu od 08:00 sati do 14:30 sati. 
 

Članak 4. 
 

Dnevni odmor (stanka) službenika i namještenika tijekom radnog vremena traje 30 
minuta i to u vremenu od 11:00 – 11:30 sati. 

Službenici i namještenici, ako to priroda posla zahtijeva mogu dnevni odmor (stanku) 
tijekom dnevnog radnog vremena koristiti i u drugo vrijeme od propisanog vremena iz stavka 
1. ovog članka uz odobrenje pročelnika. 

 
Članak 5.  

 Iznimno od odredaba članka 2., 3. i 4. ove Odluke, ovisno o potrebama posla i 
organizacije, pročelnik može za pojedine službenike i namještenike odrediti i drugačiji raspored 
ili preraspodjelu radnog vremena, vrijeme primanja stranaka ili vrijeme korištenja dnevnog 
odmora. 



 
Članak 6. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan vodi se evidencija radnog vremena. 

Službenici i namještenici dužni su evidentirati svoj dolazak i odlazak s posla. 

Nenazočnost službenika i namještenika na radnom mjestu mora biti opravdana. 

 

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Privremen odluke o radnom vremenu i 

organizaciji rada Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 113-01/20-01/01, URBROJ. 

2198/33-03/02-20-1, od 17. ožujka 2020. i KLASA: 113-01/20-01/02, UR.BROJ: 2198/33-

403/08-20-1, od 31. ožujka 2020. godine. 

. 
 

Članak 8. 
Obavijest o radnom vremenu utvrđenom ovom Odlukom oglasiti će se na Oglasnoj ploči 

i ulaznim vratima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan. 
Odluka će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Općine Kolan www.kolan.hr i 

stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
 

      Načelnik Općine Kolan 

      Šime Gligora, dipl. inf 

http://www.kolan.hr/

