
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, koju zastupa župan Darko Koren, ing. građ. 

(u daljnjem tekstu: Poslodavac) 

 

i 

 

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE 

HRVATSKE, kojeg na temelju punomoći predsjednice sindikata Ive Šušković, bacc. oec. 

zastupa opunomoćenica Snježana Babok Grgić, dipl. ing. šum., sindikalna povjerenica 

sindikalne podružnice Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Sindikat) 

zaključili su 21. prosinca 2020. godine, sljedeći 

 

 

DODATAK IV. 

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE 

U UPRAVNIM TIJELIMA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

Članak 1. 

 

U Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima 

Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 

3/20., 7/20., 13/20. i 24/20.; u daljnjem tekstu: Ugovor) članak 26.a briše se. 

 

Članak 2. 

 

 Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi: 

 

„Članak 33.a 

 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 

stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno 

ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće 

vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti se na temelju općeg akta župana može 

odrediti obavljanje poslova kod kuće službenika ili u drugom prostoru koji nije županijski 

poslovni prostor, ako je to moguće s obzirom na narav posla službenika i ako je službenik 

suglasan s takvim radom. 

Službenik ili namještenik kojem se, u slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz stavka 

1. ovog članaka, zbog naravi njegovog posla ne može odrediti obavljanje poslova kod kuće ili 

u drugom prostoru koji nije županijski poslovni prostor, nastaviti će obavljati poslove na 

svojem radnom mjestu, a ako to nije moguće njegov rad će se prekinuti.  

O obavljanju poslova kod kuće službenika ili u drugom prostoru koji nije županijski 

poslovni prostor te  prekidu rada službenika ili namještenika odlučuje rješenjem pročelnik 

upravnog tijela, odnosno u njegovoj odsutnosti ovlašteni službenik. 

Stavci 1. i 2. ovog članaka se na odgovarajući način odnose i na pročelnike upravnih 

tijela, a o obavljanju poslova kod kuće ili u drugom prostoru koji nije županijski poslovni 

prostor te prekidu rada odlučuje župan rješenjem. 

Za vrijeme prekida rada iz stavka 2. ovog članka pročelnik, službenik ili namještenik 

ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri 

mjeseca.“. 
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Članak 3.   

 

Ovaj Dodatak IV. Ugovoru, sklopljen je kad ga potpišu obje ugovorne strane, a 

primjenjuje se od 24. prosinca 2020. godine. 

 

Članak 4. 

 

Ovaj Dodatak IV. Ugovora je sastavljen u šest (6) izvornih primjeraka, od kojih 

poslodavcu pripadaju tri (3) primjerka, a Sindikatu pripadaju isto tri (3) primjerka.  

 

Članak 5. 

 

Ovaj Dodatak IV. Ugovora objaviti će se u „Službenom glasniku Koprivničko – 

križevačke županije“. 

 

 

KLASA: 110-01/19-01/02 

URBROJ: 2137/1-02/01-20-23 

Koprivnica, 21. prosinca 2020. godine 

 

ZA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKU 

ŽUPANIJU 

 ZA SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

REPUBLIKE HRVATSKE 

ŽUPAN  SINDIKALNA POVJERENICA 

Darko Koren, ing. građ., v.r.  Snježana Babok Grgić, dipl. ing. šum., v.r. 

 

 

 

 

 


