
Na temelju članka 33. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - 
Lisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu („Službene 
novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 8/16, 4/17, 9A/17, 3/18, 8/18, 11/18), načelnik Općine Ližnjan 
– Lisignano dana 27. studenog 2019. godine donosi 

 
ODLUKU 

o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu  
Općine Ližnjan – Lisignano 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se radno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ližnjan – Lisignano 
te raspored radnog vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni dani i vrijeme za rad sa strankama i 
druga pitanja u vezi s radnim vremenom. 

 
Članak 2. 

U tijelima općinske uprave iz članka 1. ove Odluke radno vrijeme traje 40 sati tjedno, od ponedjeljka 
do petka i to ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom po osam (8) sati dnevno, srijedom deset (10) sati, a 
petkom šest (6) sati. 
Dnevno radno vrijeme u tijelima općinske uprave je ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7,00 do 
15,00 sati, srijedom od 7,00 do 17,00 sati, te petkom od 7,00 do 13,00 sati. 

Službenicima i namještenicima je dozvoljeno tzv. „klizno“ radno vrijeme na način da im je dopušteno 
doći na mjesto rada i nakon 7,00 sati ali najkasnije do 7,30 sati s time da vrijeme kasnijeg dolaska na 
posao moraju odraditi istog radnog dana. 

 
Članak 3. 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je ponedjeljkom i petkom od 7,30 do 10,30 te srijedom od 13,30 
do 16,30 sati, te se u isto vrijeme organizira i savjetovanje stranaka putem telefonskih poziva. Stranke 
mogu svakodobno uputiti upit na službeni e-mail Općine Ližnjan – Lisignano: opcinaliznjan@liznjan.hr 
na koji će se odgovoriti u što je moguće kraćem roku. 
 

Članak 4. 
Tijekom dnevnog radnog vremena službenicima i namještenicima određuje se odmor (stanka) od 30 
minuta u vremenu od 10,30 do 11,00 sati. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Ližnjan – Lisignano“, a primjenjuje se od 02. 
prosinca 2019. godine. 
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Ližnjan, 27. studenog 2019. godine 
        Načelnik Općine Ližnjan – Lisignano 
            Marko Ravnić 
  


