
 

 

 

Na temelju članka 43., stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru 

(„Narodne novine“ broj 78/15), članka 6., stavka 1. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o 
nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 

(«Narodne novine» broj 70/12.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 

broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 - pročišćeni tekst i 1/18), gradonačelnik Grada Koprivnice 19. veljače 
2018. godine, donio  je   

 

 
ODLUKU  

o imenovanju osobe za nepravilnosti  

 

 
I. 

 

Ovom Odlukom imenuje se Mladen Evačić, dipl. iur., voditelj Odsjeka za opće i pravne 
poslove, Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i opće poslove, osobom za nepravilnosti u Gradu 

Koprivnici. 

Kontakt podaci osobe za nepravilnosti su kako slijedi:  
- telefon: 048/279-530, 

- fax: 048/279-543, 

- e-mail:  mladen.evacic@koprivnica.hr.  

 
 

II. 

 
 Sukladno članku 4., točki 14. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom 

sektoru, imenovana osoba iz točke I., stavka 1. ove Odluke, obvezna je:  

- zaprimati obavijesti o nepravilnostima,  

- pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,  
- sastavljati izvješća o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o 

otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima 

proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, obavljati ostale zadaće 
propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o sustavu 

unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru. 

 
III. 

 

 Danom donošenja ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za 

nepravilnosti, KLASA: 041-01/07-01/03, URBROJ: 2137/01-03-07-1, od 03. travnja 2007. godine i 
KLASA: 080-01/12-01/34, URBROJ: 2137/01-08-02/1-12-1 od 10. rujna 2012. godine. 

 

 

IV. 

 

Ova Odluka objavit će se u «Glasniku Grada Koprivnice» i na web stranici Grada Koprivnice 
www.koprivnica.hr. 

 

KLASA: 080-01/18-01/0005 

URBROJ: 2137/01-03/4-18-1 
Koprivnica, 19.02.2018. 

 

 GRADONAČELNIK: 
 

Mišel Jakšić, dipl. oec 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

 
Gradonačelnik Grada Koprivnice je dana 03. travnja 2007. godine donio Odluku o 

imenovanju Mladena Evačić, dipl. iur., osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Koprivnici, a 10. 

rujna 2012. godine donesene su njene Izmjene i dopune kako bi se ista uskladila sa Naputkom o 
otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, 

proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine» br. 70/12.).  

Na temelju članka 43., stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom 
sektoru („Narodne novine“ broj 78/15), odgovorna osoba institucije imenuje osobu za nepravilnosti. 

Nadalje, sukladno članku 4., točki 14. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u 

javnom sektoru, osoba za nepravilnosti, obvezna je:  

- zaprimati obavijesti o nepravilnostima,  
- pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,  

- sastavljati izvješća o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o 

otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima 
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, obavljati ostale zadaće 

propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o sustavu 

unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru. 
   

Sukladno svemu naprijed navedenom, predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice, Mišelu 

Jakšiću dipl. oec.,  donošenje Odluke o imenovanju osobe za nepravilnosti.   

 
 

Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 
SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA 

 

Pročelnik: 

Dario Jembrek, dipl. ing. el. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


