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PRAVILNIK
o dodjeli stipendija učenicima i studentima
Varaždinske županije
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupak,
te prava i obveze korisnika stipendija za učenike i
studente s područja Varaždinske županije.
Članak 2.
Temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Odluka)
stipendije Varaždinske županije dodjeljuju se nadarenim
učenicima i studentima, učenicima i studentima s lošim
socio-ekonomskim prilikama te studentima na studijima od posebnog interesa za Varaždinsku županiju.
Članak 3.
Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti:
1. koji su državljani Republike Hrvatske,
2. koji imaju status redovitog učenika ili studenta
te prosjek ocjena utvrđen člankom 4. ovog
Pravilnika,
3. čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na
području Varaždinske županije najmanje 12
mjeseci prije podnošenja prijave,
4. koji nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih
primanja koja imaju obilježja stipendija za vrijeme dodjele i korištenja stipendije Varaždinske
županije.
Studenti privatnih stručnih studija i sveučilišta mogu
se javiti na natječaj samo u kategoriji za nadarene
studente.
Studenti koji imaju status apsolventa ne mogu
sudjelovati u natječaju za dodjelu stipendija.
II. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 4.
Pored uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika, pravo na
sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendija imaju:
1. redoviti učenici 3. i 4. razreda srednje škole,
kojima se stipendije dodjeljuju zbog loših socioekonomskih prilika ako im je prosjek ocjena iz
prethodna dva završena razreda srednje škole
najmanje 4,00
2. redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih i
integriranih preddiplomskih i diplomskih studija
te stručnih studija od druge godine nadalje
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c.		 na četvrtoj godini, ako im je prosjek ocjena
prethodno završene tri godine studija najmanje 3,40
d.		 na petoj godini, ako im je prosjek ocjena
prethodno završene četiri godine studija
najmanje 3,20
e.		 na šestoj godini studija, ako im je prosjek
ocjena sa studija najmanje 3,00
3. redoviti studenti diplomskih sveučilišnih studija
i specijalističkih diplomskih stručnih studija od
prve godine studija
a.		 na prvoj godini, ako im je prosjek ocjena
prethodno završene tri odnosno četiri godine
preddiplomskog ili stručnog studija najmanje
3,40 odnosno 3,20
b.		 na drugoj godini (ako diplomski studij traje 2
godine), ako im je prosjek ocjena prethodno
završene četiri godine studija najmanje 3,20
4. redoviti studenti sveučilišnih (preddiplomskih,
diplomskih, integriranih), stručnih studija kojima
se stipendije dodjeljuju zbog loših socio-ekonomskih prilika ako im je prosjek ocjena sa
studija najmanje 3,00, odnosno za studente
prve godine sveučilišnih (preddiplomskih, integriranih) i stručnih studija 4,00 iz prethodna
završena dva razreda srednje škole
5. redoviti studenti sveučilišnih integriranih studija od treće godine nadalje i redoviti studenti
diplomskih sveučilišnih studija nakon prve godine nadalje koji su na studijima za utvrđena
zanimanja od posebnog interesa za Županiju,
ako im je prosjek ocjena sa studija najmanje
3,00
6. za izračun prosječne ocjene uzima se aritmetička sredina ili težinski prosjek, ovisno koje je
povoljnije za studenta.
Članak 5.
Elementi prema kojima se utvrđuje mjesto na listi
reda prvenstva kandidata jesu:
1. Za učenike srednjih škola i prve godine studija:
-		 uspjeh u školovanju
-		 postignuti izvannastavni rezultati
-		 socijalni status obitelji učenika/studenta
-		 volonterski rad.
2. Za studente od druge godine studija:
-		 uspjeh na studiju
-		 postignuti drugi značajni rezultati u područjima znanosti tijekom studija
-		 volonterski rad.
Članak 6.

a.		 na drugoj godini, ako im je prosjek ocjena
prethodno završene prve godine studija
najmanje 3,80

Bodovi za uspjeh tijekom školovanja, odnosno
studija dobiju se:

b.		 na trećoj godini, ako im je prosjek ocjena
prethodno završene dvije godine studija
najmanje 3,60

-		 množenjem prosječne ocjene završena dva
posljednja razreda srednje škole s 10, izračunate na dvije decimale.

1. Za učenike srednjih škola i prve godine studija:
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2. Za studente sveučilišnih preddiplomskih studija
i integriranih studija te stručnih studija:
-		 za studente 2. godine - množenjem prosjeka
ocjena sa studija s 11,
-		 za studente 3. godine - množenjem prosjeka
ocjena sa studija s 12,
-		 za studente 4. godine - množenjem prosjeka
ocjena sa studija s 13,
-		 za studente 5. godine - množenjem prosjeka
ocjena sa studija s 14,
-		 za studente 6. godine - množenjem prosjeka
ocjena sa studija s 15,
-		 sve zaokruženo na dvije decimale.
3. Za studente sveučilišnih diplomskih studija i
specijalističkih diplomskih stručnih studija:
-		 za studente 1. godine - množenjem prosjeka ocjena s 13 (ako diplomski studij traje 2
godine), odnosno 14 (ako diplomski studij
traje 1 godinu)
-		 za studente 2. godine (ako diplomski studij
traje 2 godine) - množenjem prosjeka ocjena
sa studija s 14.
Članak 7.
Postignuti izvannastavni rezultati učenika 3. i
4. razreda srednjih škola i prve godine sveučilišnih
preddiplomskih i integriranih te stručnih studija, sudjelovanjem na natjecanjima, susretima i smotrama
s programima koje donosi Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa Republike Hrvatske boduju se
na sljedeći način:
- 7 bodova za osvojeno prvo mjesto na međunarodnom natjecanju, susretu ili smotri,
- 6 bodova za osvojeno drugo mjesto na međunarodnom natjecanju, susretu ili smotri,
- 5 bodova za osvojeno treće mjesto na međunarodnom natjecanju, susretu ili smotri, ili
prvo mjesto na državnom natjecanju, susretu
ili smotri,
- 4 boda za sudjelovanje na međunarodnom ili za
osvojeno drugo mjesto na državnom natjecanju,
susretu ili smotri, odnosno za sudjelovanje u
grupi s tri ili više člana koja je na međunarodnom natjecanju, susretu ili smotri osvojila prvo
mjesto,
- 3 boda za osvojeno treće mjesto na državnom
ili prvo na županijskom natjecanju, susretu ili
smotri, te za sudjelovanje u grupi s tri ili više
člana koja je na međunarodnom natjecanju,
susretu ili smotri osvojila drugo, odnosno na
državnom prvo mjesto,
- 2 boda za osvojeno drugo mjesto na županijskom
natjecanju, susretu ili smotri, ili za sudjelovanje
u grupi s tri ili više člana koja je na međunarodnom natjecanju, susretu ili smotri osvojila treće
mjesto, odnosno drugo na državnom,
- 1 bod za osvojeno treće mjesto na županijskom
natjecanju, susretu ili smotri, ili za sudjelovanje
u grupi s tri ili više člana na međunarodnom
natjecanju, susretu ili smotri, odnosno sudjelovanjem u grupi koja je na državnom natjecanju
osvojila treće mjesto ili na županijskom prvo
mjesto.

-
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Volonterski rad učenika i studenata boduje se
na slijedeći način:
-		 od 1 - 50 sati
volonterskog rada

- 1 bod

-		 od 51 - 100 sati pa nadalje

- 2 boda

-		 od 101 sati i više

- 3 boda.

Članak 8.
Ukupan broj bodova za učenike srednjih škola i prve
godine studija dobije se zbrajanjem bodova ostvarenih
sukladno kriterijima iz članka 6. i 7.
Članak 9.
Postignuti značajni rezultati studenata u području
znanosti boduju se na slijedeći način:
-

7 bodova za rektorovu nagradu

-

5 bodova za dekanovu nagradu.
Članak 10.

Ukupan broj bodova za studente dobije se zbrajanjem bodova ostvarenim sukladno kriterijima iz
članka 6, 7. i 9.
Članak 11.
U slučaju jednakog broja ukupno osvojenih bodova,
župan može donijeti odluku o povećanju broja stipendija koje će se dodijeliti, uz uvjet da su u Proračunu
Varaždinske županije osigurana financijska sredstva
za isplatu dodatnih stipendija.
Ako u Proračunu Varaždinske županije nisu osigurana financijska sredstva za isplatu dodatnih stipendija,
u slučaju jednakog broja ukupno osvojenih bodova
prednost za dodjelu stipendije ima učenik odnosno
student koji ima bolji prosjek ocjena.
Članak 12.
Župan Varaždinske županije može u okviru planiranih sredstava za stipendije odobriti stipendije za
školovanje u zemlji i inozemstvu za izuzetno nadarene
studente i učenike iz pojedinih područja umjetnosti,
studente s invaliditetom te vrhunske sportaše s nižim
prosjekom od propisanog u članku 4. ovog Pravilnika
ili koji zbog nedovoljnog broja bodova nisu ostvarili
pravo na dodjelu stipendije.
Članak 13.
Za učenike i studente loših socio-ekonomskih prilika
u čijim je kućanstvima uzdržavatelja prihod po članu
kućanstva manji do 2.000,00 kuna mjesečno utvrđuju
se posebne liste reda prvenstva za dodjelu stipendija
na temelju kriterija utvrđenih člancima 4, 6, 7, 9. i 14.
ovog Pravilnika.
Članak 14.
Visina prihoda po članu kućanstva boduje se:
1. do 300,00 kuna s 10 bodova
2. od 301,00 - 600,00 kuna s 8 bodova
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Članak 19.

3. od 601,00 - 900,00 kuna s 6 bodova
4. od 901,00 - 1.200,00 kuna s 4 boda
5. od 1.201,00 do 2.000,00 kuna s 2 boda.
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Natječaj sadrži:
-		 broj, visinu i vrstu stipendije
-		 uvjete i kriterije za dodjelu stipendije

Članak 15.
Svi učenici poljoprivrednih smjerova od 1. do 4.
razreda srednjih škola »Arboretum Opeka« Marčan i
Srednje škole Ludbreg mogu se prijaviti na natječaj
za dodjelu učeničkih stipendija.
Na učenike iz stavka 1. ovog članka neće se primjenjivati odredbe sljedećih članaka ovog Pravilnika:
članak 3. stavak 2., članak 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16. i
30. stavak 1.
Za nastavak korištenja stipendije učenici iz stavka
1. ovog članka su dužni Upravnom odjelu za prosvjetu,
kulturu i sport Varaždinske županije dostaviti potvrdu
o upisu u sljedeću godinu školovanja.
Članak 16.
Za utvrđivanje socio-ekonomskih prilika, podnositelji prijave na natječaj za dodjelu stipendija prilažu
dokumentaciju o imovinskom stanju obitelji ili skrbnika:
-

potvrdu o visini dohotka za prethodnu godinu
nadležne Porezne uprave Ministarstva financija
RH za sve članove domaćinstva

-

prosjek neto plaća/mirovine za mjesec srpanj,
kolovoz i rujan tekuće kalendarske godine za
svakog zaposlenog/umirovljenog člana kućanstva

-

izjavu o broju članova kućanstva

-

potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za
nezaposlenog člana kućanstva, ili elektronički
zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom
zavodu za mirovinsko osiguranje.
Članak 17.

U slučaju jednakog broja ukupno osvojenih bodova
župan može donijeti odluku o povećanju broja stipendija koje će se dodijeliti učenicima i studentima loših
socio-ekonomskih prilika, uz uvjet da su u Proračunu
Varaždinske županije osigurana financijska sredstva
za isplatu dodatnih stipendija.
Ako u Proračunu Varaždinske županije nisu osigurana financijska sredstva za isplatu dodatnih stipendija,
u slučaju jednakog broja ukupno osvojenih bodova
prednost za dodjelu stipendije ima učenik odnosno
student koji ima bolji prosjek ocjena.

-		 rok za podnošenje prijave
-		 popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu
-		 naziv tijela kojem se prijava podnosi.
Povjerenstvo iz članka 21. ovog Pravilnika zadržava
pravo da osim dokumentacije koja će biti navedena
u Natječaju, od podnositelja prijave zatraži i drugu
dokumentaciju, ukoliko utvrdi da je isto potrebno kako
bi se utvrdilo da li učenik odnosno student zadovoljava
sve uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, sukladno
ovom Pravilniku.
Članak 20.
Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije učenici i
studenti koji su punoljetni (navršenih 18 godina) podnose osobno, a za maloljetne učenike roditelj ili skrbnik.
Članak 21.
Postupak dodjele stipendija provodi Povjerenstvo
za dodjelu stipendija Varaždinske županije (u daljnjem
tekstu Povjerenstvo).
Župan posebnim aktom osniva Povjerenstvo i
imenuje članove Povjerenstva.
Povjerenstvo ima pet članova.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i vodi
predsjednik Povjerenstva.
Sjednica se može održati ako joj prisustvuje većina
ukupnog broja članova.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog
broja članova. Odluke Povjerenstva potpisuje predsjednik Povjerenstva.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara županu.
Članak 22.
Prilikom postupka dodjele stipendija Povjerenstvo
surađuje sa Savjetom mladih Varaždinske županije.
Članak 23.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo
obavlja Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport.
Članak 24.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 18.
Župan za svaku školsku, odnosno akademsku godinu
raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima i
učenicima s područja Varaždinske županije.
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se u najmanje jednom lokalnom tjednom listu, na oglasnoj
ploči Varaždinske županije i na Internet stranicama
Varaždinske županije, a otvoren je 15 dana od dana
objave.

U izvršenju zadaće iz članka 19. Povjerenstvo
utvrđuje pravodobnost i potpunost podnesenih prijava,
ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih Odlukom i ovim
Pravilnikom te utvrđuje za svaku kategoriju stipendista
listu reda prvenstva za dodjelu stipendija.
Liste reda prvenstva za dodjelu stipendija objavljuju se na oglasnoj ploči Varaždinske županije i na
internetskim stranicama Županije.
U roku od osam dana od dana objave Liste, svaki
kandidat koji je sudjelovao u natječaju može podnijeti
prigovor u pisanom obliku županu Varaždinske županije, koji donosi konačnu odluku.

Broj 3/2020.

»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«

Temeljem utvrđenih lista reda prvenstva Povjerenstvo podnosi prijedlog za dodjelu stipendija županu na
odlučivanje. Prijedlogu se obvezno prilaže i izvješće
o provedenom postupku te uloženim prigovorima.
Članak 25.
O dodjeli stipendija odlučuje župan na prijedlog
Povjerenstva.
IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJA
Članak 26.
Na temelju zaključka župana o dodjeli stipendija,
s podnositeljem prijave (punoljetni učenici i studenti
osobno, odnosno roditelj ili skrbnik za maloljetne učenike) sklapa se ugovor o korištenju stipendije.
Članak 27.
Ugovor o korištenju stipendije sadrži:
-

ime, odnosno naziv ugovornih strana,

-

naziv škole odnosno fakulteta za koju je odobrena stipendija,

-

visina i način isplate stipendije,

-

vrijeme za koje je stipendija dodijeljena,

-

okolnosti koje uvjetuju gubitak prava na daljnju
isplatu stipendije,

-

način i uvjete za nastavak odnosno vraćanje
stipendije,

-

druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 28.

S korisnikom stipendije ako je punoljetan odnosno
roditeljem ili skrbnikom maloljetnog korisnika, ugovor
u ime Varaždinske županije sklapa župan.
Članak 29.
Stipendija se u pravilu dodjeljuje na početku školske
godine za cijelu godinu u trajanju od 1. rujna tekuće
kalendarske godine do 31. kolovoza naredne kalendarske godine za učenike odnosno 1. listopada tekuće
kalendarske godine do 30. rujna naredne kalendarske
godine za studente.
Članak 30.
Korisnici stipendija - učenici i studenti mogu nastaviti s korištenjem stipendije do kraja obrazovanja u
vremenu propisanog trajanja školovanja odnosno do
završetka studija, a najdulje 6 mjeseci nakon završetka
zadnjeg semestra studija ako ugovor nije raskinut.
Redovni studenti koji nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija odnosno stručnog studija
upišu diplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički
diplomski stručni studij, a tijekom preddiplomskog
odnosno studija su bili korisnici stipendije, nastavljaju
koristiti stipendiju ako su zadovoljeni uvjeti iz članka
31. ovog Pravilnika.
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Članak 31.
Za nastavak korištenja stipendije učenici kojima se
stipendije dodjeljuju zbog loših socio-ekonomskih prilika
dužni su Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport
dostaviti potvrdu o upisu u višu godinu obrazovanja.
Za nastavak korištenja stipendije studenti su dužni
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport dostaviti
potvrdu o upisu u višu godinu obrazovanja.
Članak 32.
Rok za dostavu tražene dokumentacije je 15. rujna
(učenici), odnosno 31. listopada (studenti) tekuće
školske odnosno akademske godine za koju se traži
nastavak korištenja stipendije.
Članak 33.
U slučaju da korisnik stipendije iz opravdanih
razloga ne može ispuniti obveze iz članka 31. župan
Varaždinske županije, na zahtjev korisnika stipendije,
a na prijedlog Povjerenstva, može odlučiti o mirovanju
isplate stipendije do ispunjenja obveza iz članka 31.,
ali ne dulje od godinu dana od roka utvrđenog za
dostavu dokumentacije.
Pod opravdanim razlozima smatraju se teška bolest
uz bolničko liječenje i mobilizacija korisnika stipendije.
Članak 34.
Korisnik stipendije dužan je u roku 30 dana od
završetka školovanja obavijestiti Upravni odjel za
prosvjetu, kulturu i sport predati potvrdu o završetku
studija odnosno srednjoškolskog obrazovanja za koji
je primao stipendiju.
Članak 35.
Svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor o
stipendiranju.
Županija će raskinuti ugovor iz stavka 1. pod
uvjetima utvrđenim propisima o obveznim odnosima,
a osobito u sljedećim slučajevima:
- zbog neispunjavanja uvjeta iz članaka 31. i 32.
ovog Pravilnika nisu ostvarili pravo na nastavak
korištenja stipendije
- ako učenik odnosno student korisnik stipendije
samovoljno i neopravdano prekine obrazovanje
i ne završi ga u zakonskom roku
- ako učenik odnosno student ne upiše višu
godinu i ne dobije suglasnost Povjerenstva za
mirovanje isplate stipendije
- ako korisnik stipendije zaključi ugovor s drugim
stipenditorom.
V. BROJ I IZNOS STIPENDIJA
Članak 36.
Sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se svake
godine u Proračunu Varaždinske županije.
Članak 37.
Za svaku školsku odnosno akademsku godinu
župan utvrđuje:
- listu zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju
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broj stipendija za svako utvrđeno zanimanje od
posebnog interesa za Varaždinsku županiju
broj stipendija za nadarene učenike
broj stipendija za nadarene studente
broj stipendija za učenike loših socio-ekonomskih
prilika
broj stipendija za studente loših socio-ekonomskih prilika
mjesečni iznos stipendije.

Broj 3/2020.

4.
Na temelju odredbe članka 119. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i članka
60. stavka 1. točka 6. Statuta Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18),
župan Varaždinske županije, donosi
RJEŠENJE

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
Korisnici stipendija kojima su iste dodijeljene prije
donošenja ovog Pravilnika, a koji s korištenjem stipendija nisu prestali do stupanja na snagu prethodno
spomenutih akata, ostvaruju pravo na daljnje korištenje
stipendija sukladno odredbama ovog Pravilnika ukoliko
su za njih povoljnije.
Članak 39.
Ovim Pravilnikom stavlja se van snage: Pravilnik o
dodjeli stipendija učenicima i studentima Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
26/10), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
dodjeli stipendija učenicima i studentima Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 28/11, 28/14, 5/16, 3/17, 68/18 i 66/19), Pročišćeni tekst Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i
studentima Varaždinske županije (»Službeni vjesnik
Varaždinske županije«, broj 38/14 i 13/17).
Članak 40.
Ovaj tekst Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima
i studentima Varaždinske županije objavit će se u
»Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 604-02/19-01/2
URBROJ: 2186/1-06/3-20-18
Varaždin, 22. siječnja 2020.
ŽUPAN
Radimir Čačić, v.r.

o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Osnovne škole »Gustav Krklec«
Maruševec
I.
Ana Papec, Novaki 60, Maruševec razrješuje se
dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole »Gustav Krklec« Maruševec na koju dužnost je imenovana
iz reda osnivača.
II.
U Školski odbor Osnovne škole »Gustav Krklec«
Maruševec iz reda osnivača imenuje se Renato
Podbojec, Maruševec 3, Maruševec.
III.
Članu Školskog odbora iz točke II. ovog Rješenja
mandat teče od dana donošenja ovog Rješenja, a
traje do kraja mandata cjelokupnog Školskog odbora.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku
Varaždinske županije«.
KLASA: 602-02/20-01/12
URBROJ: 2186/1-02/1-20-2
Varaždin, 24. siječnja 2020.
ŽUPAN
Radimir Čačić, v.r.

AKTI SINDIKATA DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
1.
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, OIB 15877210917,
Varaždin, Franjevački trg 7, koju po ovlaštenju župana
Radimira Čačića, broj OU-146/2017 od 16. 6. 2017.
godine, zastupa zamjenik župana Tomislav Paljak

NIKA UPRAVNIH TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
zaključili su dana 31. prosinca 2019. godine,
sljedeće

i
SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb,
Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2., zastupan po
predsjednici Ivi Šušković - za PODRUŽNICU DJELAT-

IV. I Z M J E N E
Kolektivnog ugovora za službenike
i namještenike upravnih tijela
Varaždinske županije

Broj 3/2020.
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Članak 1.
Ovim Izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike
i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije,
ugovorne strane mijenjaju odredbe Kolektivnog ugovora
za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«,
broj 73/18, 85/18, 44/19 i 87/19 - u nastavku teksta:
Kolektivni ugovor).
Članak 2.
U članku 44.a stavci 1. i 5. Kolektivnog ugovora
mijenjaju se i glase:
Službeniku/namješteniku pripada pravo na naknadu
troškova redovne skrbi djece službenika/namještenika u ustanovama predškolskog odgoja odnosno
troškova skrbi drugih pravnih ili fizičkih osoba koje
temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela
skrbe o djetetu predškolske dobi u mjesečnom iznosu
do 400,00 kn za svako dijete, a temeljem dokaza o
izvršenoj uplati roditelja. Poslodavac je dužan isplatu
izvršiti do 30-tog u mjesecu.
Službenik/namještenik je dužan poslodavca odmah
obavijestiti u slučaju promjena troška redovne skrbi
djece ili ako više ne nastaje trošak po ovoj osnovi, u
protivnom poslodavac može tražiti povrat neosnovano
plaćene naknade.
Članak 3.
U članku 44.b stavci 2. i 3. Kolektivnog ugovora
mijenjaju se i glase:
Novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane službenika/namještenika isplaćuje se
u iznosu 19 kuna po radnom danu, a poslodavac je
dužan isplatu izvršiti mjesečno, najkasnije do 15-tog
za protekli mjesec, počevši od 1. siječnja 2020. godine.
Paušalna novčana naknada, vezana je uz prisutnost službenika/namještenika na poslu, a isplaćuje se
temeljem Evidencije o radnom vremenu radnika. Za
dane provedene na bolovanju službenik/namještenik
ne ostvaruje pravo na paušalnu novčanu naknadu za
podmirivanje troškova prehrane.
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Članak 4.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjene.
Članak 5.
Ove Izmjene Kolektivnog ugovora sastavljene su
u 4 (četiri) primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani
pripadaju po 2 (dva) primjerka.
Članak 6.
U znak prihvaćanja ovih Izmjena ugovorne strane
ih vlastoručno potpisuju.
Članak 7.
Ove Izmjene Kolektivnog ugovora stupaju na snagu
1. siječnja 2020. godine i objavit će se u »Službenom
vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 110-02/18-01/2
URBROJ: 2186/1-02/1-19-8
ZA VARAŽDINSKU ŽUPANIJU
Zamjenik župana
Tomislav Paljak, v.r.
ZA SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednica
Iva Šušković, v.r.
ZA PODRUŽNICU DJELATNIKA UPRAVNIH
TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Povjerenik
mr.sc. Tomislav Jarmić, v.r.

GRAD IVANEC
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1.

Članak 2.

Na temelju članka 14. stavka 7. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«,
broj 147/14, 123/17 i 118/18) i članka 35. Statuta Grada
Ivanca (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
21/09, 12/13, 23/13 - pročišćeni tekst i 13/18), Gradsko
vijeće Grada Ivanca na svojoj 30. sjednici održanoj
dana 23. siječnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pristupanje većem
urbanom području Grada Varaždina
Članak 1.
Daje se suglasnost za pristupanje Grada Ivanca
većem urbanom području Grada Varaždina.

Veće urbano područje Grada Varaždina formira se
zbog mogućnosti korištenja sredstava namijenjenih za
lntegrirana teritorijalna ulaganja (lTU mehanizam) u
financijskom razdoblju 2021. - 2027. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 402-01/20-10/01
URBROJ: 2186/012-04/16-20/3
Ivanec, 23. siječnja 2020.
Predsjednica Gradskog vijeća
Ksenija Sedlar Đunđek, mag.oec., v.r.
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»Službeni vjesnik Varaždinske županije«

Broj 3/2020.

Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija,
42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica
Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i
tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 815-498, www.glasila.hr,
e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2020. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog
vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

