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AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

73.
Na temelju članka 230. Zakona o zdravstvenoj za-

štiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 125/19 i 147/20), 
članka 4, 5. i 6. Pravilnika o načinu pregleda umrlih 
te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne no-
vine«, broj 46/11, 6/13 i 63/14) i članka 28. Statuta 
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Si-
sačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 
3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), a na 

prijedlog Zaključka Gradskog vijeća Grada Hrvatske 
Kostajnice, Županijska skupština Sisačko-moslavačke 
županije, na 7. sjednici održanoj 27. travnja 2022. 
godine, donijela je

R J E Š E N J E
o imenovanju mrtvozornika koji utvrđuju nastup
smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan

zdravstvenih ustanova za područje Grada 
Hrvatske Kostajnice
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I.
Ovim Rješenjem imenuje se Dijana Peškir, me-

dicinska sestra i Lucija Medur, medicinska sestra 
za utvrđivanje nastupa smrti, vremena i uzroka smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje 
Grada Hrvatske Kostajnice.

II.
Prava i obveze mrtvozornika, način pregleda umrlih 

osoba, te način utvrđivanja vremena i uzroka smrti 
propisan je Pravilnikom o načinu pregleda umrlih te 
utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, 
broj 46/11, 6/13 i 63/14).

III.
Ovo Rješenje, po dobivenoj suglasnosti Ministarstva 

zdravstva, stupa na snagu prvog dana od dana objave 
u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

KLASA: 500-01/22-01/24 
URBROJ: 2176-01-22-5
Sisak, 27. travnja 2022.

Predsjednik Županijske skupštine
Mato Fofić, v.r.
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AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
86.
Na temelju članka 12. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (»Narodne 

novine«, broj 103/15) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 3/20 - pročišćeni tekst i 5/20) župan Sisačko-moslavačke županije 2. lipnja 
2022. godine, donosi

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Sisačko-moslavačke županije za 

izradu i praćenje Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021. - 2027. godine

Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Sisačko-moslavačke županije za izradu i praćenje 

Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021. - 2027. godine (»Službeni glasnik Sisačko-mosla-
vačke županije«, broj 31/21) mijenja se dio teksta u članku 3. pod rednim brojem 2, 5, 6, 14, 19. i 23. tako da glasi:

2. Andreja Šeperac Tatjana Puškarić Javna ustanova Regionalni koordinator SMŽ
5. Boženka Spahić Domagoj Matejaš Grad Novska
6. Marin Čačić Klaudia Medved Općina Lekenik

14. Klementina Karanović Bojana Markotić Krstinić LAG UNA
19. Jozefina Kranjčec Vesna Butina Udruga OSI - udruga osoba s invaliditetom Kutina
23. Marijo Bucina Vesna Gorički LIPOVICA d.o.o. Popovača
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 302-02/21-01/03
URBROJ: 2176-02-22-13
Sisak, 2. lipnja 2022.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

87.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 
5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 
9/21), župan Sisačko-moslavačke županije donio je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i 

imenovanju Povjerenstva za izradu Strategije 
upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Sisačko-moslavačke županije za 
razdoblje od 2022. do 2027. godine i Plana 
za upravljanje i raspolaganje imovinom u 
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
izradu Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom 
u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 
od 2022. do 2027. godine i Plana za upravljanje i ras-
polaganje imovinom u vlasništvu Sisačko-moslavačke 
županije, KLASA: 972-01/22-01/01, URBROJ: 2176-
02-22-1 od 7. veljače (u daljnjem tekstu: Odluka) u 
članku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6.  Marija Valešić - viša stručna suradnica za 
zdravstvo i projekte u Upravnom odjelu za 
zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje«.

Članak 2.

U Odluci iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi: 

 

»Članak 3a.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
upravljanje i raspolaganje nekretninama Sisačko-mo-
slavačke županije (» Službeni glasnik Sisačko-mosla-
vačke županije«, broj 23/16, 24/17 i 8/18).«

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 972-01/22-01/01
URBROJ: 2176-02-22-4
Sisak, 8. lipnja 2022.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

88.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 
123/17, 98/19 i 144/20), članka 31. Zakona o lovstvu 
(»Narodne novine«, broj 99/18, 32/19 i 32/20), Zakona 
o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17 i 
98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovod-
stvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 
121/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od in-
teresa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne 
novine«, broj 26/15 i 37/21), članka 8. Programa razvoja 
lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 
razdoblje od 2018. - 2022. godine (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 36/18) i članka 
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 
5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 
i 9/21), dana 21. lipnja 2022. godine, župan donosi

O D L U K U
o sufinanciranju razvoja lovstva na području 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. i/ili 2022. 
godinu

 
UVOD 

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, ciljevi, mjere 

i aktivnosti, prihvatljivi troškovi i iznosi, korisnici, kri-
teriji, obveze korisnika i postupak dodjele sredstava 
za razvoj i unapređenje lovstva na području Sisačko-
moslavačke županije.

OPĆI UVJETI I CILJEVI

Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će dodijeliti financijska 

sredstva za ostvarivanje prava na financiranje aktivnosti 
iz područja lovstva sukladno Programu razvoja lovstva 
na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. - 
2022. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 36/18).



Stranica 277Broj 9/2022. »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Ciljevi su razvoj i unapređenje lovstva na području 
Sisačko-moslavačke županije koje želimo ostvariti kroz 
poboljšanje uvjeta za razvoj i unapređenje lovstva, a u 
konačnici stvaranje prepoznatljivosti lovišta i lovstva 
na području naše Županije.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Članak 3.
Prihvatljivi korisnik sufinanciranja temeljem ove 

Odluke je:
-  lovoovlaštenik lovišta na području Sisačko-mosla-

vačke županije, odnosno pravna ili fizička osoba 
koja je stekla pravo lova u lovištu na području 
Sisačko-moslavačke županije temeljem Zakona 
o lovstvu, a na području Sisačko-moslavačke 
županije ima jedno ili više lovišta.

Mjerila koja korisnik mora ispunjavati:
-  upisan u odgovarajući registar (trgovački, obrt-

nički, udruga),
-  imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse 

za provedbu projekta i transparentno upravljanje 
javnim sredstvima, 

-  korisnici iz stavka 1. ovog članka ne smiju imati 
dugovanja iz pozicija javnih davanja,

-  korisnici iz stavka 1. ovog članka moraju imati 
uredno podmirene obveze plaćanja naknade 
za pravo lova,

-  protiv prijavitelja (udruga, trgovačko društvo) 
se ne vodi kazneni postupak,

-  protiv osobe ovlaštene za zastupanje se ne 
vodi kazneni postupak,

-  ukoliko su korisnici već koristili sredstva iz javnih 
izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne 
uprave, vladinih ureda i tijela, javnih institucija, 
jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva 
iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu 
mjeru u 2021. i tekućoj kalendarskoj godini 
neće moći biti sufinancirani iz izvora Sisačko-
moslavačke županije za istu namjenu.

Prihvatljivi korisnik mora ispunjavati sve uvijete 
propisane ovom Odlukom i Javnim pozivom za sufi-
nanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-mosla-
vačke županije za 2021. i/ili 2022. godinu (u daljnjem 
tekstu Javni poziv).

MJERE, AKTIVNOSTI I IZNOSI SUFINANCIRANJA

Članak 4.
Predmet sufinanciranja po ovoj Odluci mogu biti 

slijedeće mjere:
Mjera 1. Razvoj i unaprjeđenje lovstva
Mjera 2. Sprječavanje šteta od divljači i na divljači.

Mjera 1. Razvoj i unaprjeđenje lovstva

Članak 5.
Opis mjere: Izgrađena i opremljena lovna infra-

struktura važan je čimbenik razvoja lovstva. Održavanje 
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata vrlo je 

važno jer je propisano lovnogospodarskom osnovom. 
Ovom mjerom nastojimo poboljšati stanište za pojedi-
ne vrste divljači, a na taj način i povećati njihov broj.

Prihvatljive aktivnosti:
1.1. kupnja, gradnja, rekonstrukcija i opremanje 

lovačkih domova, 
1.2.  gradnja, rekonstrukcija i opremanje hladnjača 

za prihvat mesa divljači (i objekata za obradu 
i skladištenje odstrijeljene divljači),

1.3.  unaprjeđenje lovnotehničkih i lovnogospo-
darskih objekata (hranilišta, pojilišta, solišta, 
spremišta za hranu, sabirališta i zimovališta 
za pernatu divljač, ograde, uskočnice, kolibe). 

 Aktivnost 1.1. kupnja, gradnja, rekonstrukcija 
i opremanje lovačkih domova 

Intenzitet sufinanciranja:
Do 50% od iznosa dokumentiranih troškova (plaćenih 

računa), a najviše do 50% iznosa godišnje lovozaku-
pnine/koncesije lovne godine 2021./2022.

Prihvatljivi troškovi: 
Kupnja, gradnja, rekonstrukcija i opremanje lo-

vačkih domova.

Uvjeti za dodjelu sredstava:
Lovački dom mora biti u vlasništvu korisnika ili 

korisnik mora imati zaključen Ugovor o najmu na 
najmanje deset godina.

 Aktivnost 1.2. gradnja, rekonstrukcija i opremanje 
hladnjača za prihvat mesa divljači (i objekata 
za obradu i skladištenje odstrijeljene divljači)

Intenzitet sufinanciranja:
Do 50% od iznosa dokumentiranih troškova (plaćenih 

računa), a najviše do 50% iznosa godišnje lovozaku-
pnine/koncesije lovne godine 2021./2022.

Prihvatljivi troškovi: 
Gradnja, rekonstrukcija i opremanje hladnjača za 

prihvat mesa divljači i objekata za obradu i skladištenje 
odstrijeljene divljači. 

Uvjeti za dodjelu sredstava:
Objekt mora biti u vlasništvu korisnika ili korisnik 

mora imati zaključen Ugovor o najmu na najmanje 
deset godina.

 Aktivnost 1.3. unapređenje lovnotehničkih i lov-
nogospodarskih objekata (hranilišta, pojilišta, 
solišta, spremišta za hranu, sabirališta i zimo-
vališta za pernatu divljač, ograde, uskočnice, 
kolibe)

Intenzitet sufinanciranja:
Do 50% od iznosa dokumentiranih troškova (plaćenih 

računa), a najviše do 50% iznosa godišnje lovozaku-
pnine/koncesije lovne godine 2021./2022.
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Prihvatljivi troškovi: 
Gradnja i/ili rekonstrukcija hranilišta, pojilišta, so-

lišta, spremišta za hranu, sabirališta i zimovališta za 
pernatu divljač, ograde, uskočnice, kolibe. 

Mjera 2. Sprječavanje šteta od divljači i na divljači

Članak 6.
Opis mjere: Zaštita divljači i lovišta jedan je od 

uvjeta dobrog lovnog gospodarenja. Jedan od neza-
obilaznih čimbenika lovnog gospodarenja su štete 
od divljači. Potrebno je jačati suradnju između svih 
korisnika prostora kako bi se uz zajedničke napore 
smanjile štete od divljači bilo kroz upotrebu kemijskih 
ili mehaničkih barijera.

Prihvatljive aktivnosti:
2.1. nabavka kemijskih i mehaničkih repelenata 

(električnih pastira, plinskih topova)
2.2. zaštita od bolesti

 Aktivnost 2.1. nabavka kemijskih i mehaničkih 
repelenata (električnih pastira, plinskih topova)

Intenzitet sufinanciranja:
Do 50% od iznosa dokumentiranih troškova (plaćenih 

računa), a najviše do 50% iznosa godišnje lovozaku-
pnine/koncesije lovne godine 2021./2022.

Prihvatljivi troškovi: 
Nabava sredstava i opreme za sprečavanje šteta 

od divljači - repelenti, električni pastiri s opremom, 
plinski topovi.

Aktivnost 2.2. zaštita od bolesti

Intenzitet sufinanciranja:
Do 50% od iznosa dokumentiranih troškova (plaćenih 

računa), a najviše do 50% iznosa godišnje lovozaku-
pnine/koncesije lovne godine 2021./2022.

Prihvatljivi troškovi: 
Nabava sredstava i opreme za dezinfekciju ljudi, 

vozila i prostora u cilju sprječavanja ASK - prskalice, 
dezinfekcijske barijere, rukavice, maske.

 KRITERIJI ZA DODJELU FINANCIJSKIH SRED-
STAVA

Članak 7.
Zahtjevi zaprimljeni na Javnom pozivu po ovoj 

Odluci bodovat će se sukladno slijedećim kriterijima:

Kriteriji Bodovi
Udio vlastitih sredstava iznad 50% 6
Udio vlastitih sredstava od 30%-50% 4

Kriteriji Bodovi
Udio vlastitih sredstava do 30% 3
Udio vlastitih sredstava 0% 1
Preko 25 korisnika 5
Od 11-24 korisnika 4
Od 5-10 korisnika 3
Do 4 korisnika 1
Iznos uplaćene koncesije/zakupa iznad 
10.000 kn

5

Iznos uplaćene koncesije/zakupa od 5.000- 
9.999 kn

4

Iznos uplaćene koncesije/zakupa do 4.999 kn 3

Minimalan broj bodova koji korisnik mora ostvariti 
je 7.

 UVJETI ZA ODOBRAVANJE FINANCIJSKIH SRED-
STAVA

Članak 8.
Prihvatljivi troškovi za odobravanje financijskih 

sredstava po ovom Javnom pozivu su iz 2021. i/ili 
2022. godine.

Sufinanciranje po ovoj Odluci odobrava se temeljem 
predračuna, troškovnika, preslika računa i dokaza o 
plaćanju prihvatljivog troška za provedene aktivnosti.

A) Za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troš-
kove do dana objave Javnog poziva prihvatljivi 
troškovi moraju biti podmireni u cijelosti, što se 
dokazuje ovisno o načinu plaćanja:

 -  računa
 -  ugovora
 -  gotovinsko plaćanje - preslika fiskaliziranog 

gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika
 -  bezgotovinsko plaćanje - preslika računa ispo-

stavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog 
(ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod)

 -  kredit - preslika računa ispostavljenog na 
Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) ra-
čuna Korisnika ili kreditnog računa Korisnika 
(bankovni izvod).

B) Za podnošenje prijave za sufinanciranje troška 
koji se plaća nakon objave Javnog poziva 
uz obrazac zahtjeva za sufinanciranje dostaviti 
predračun, troškovnik i slično, a u tom slučaju 
Izvješće s dokazima o utrošku odobrenih sred-
stava za sufinanciranje (računi, ugovori, dokazi 
o plaćanju) treba najkasnije dostaviti do 31. 
prosinca 2022. 

Izvješće treba sadržavati: preslika fiskaliziranog 
gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika, bez-
gotovinsko plaćanje i/ili preslika računa ispostavljenog 
na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa 
Korisnika (bankovni izvod) i/ili kredit - preslika računa 
ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog 
(ŽIRO) računa Korisnika ili kreditnog računa Korisnika 
(bankovni izvod) i/ili Ugovor o kupoprodaji ovjeren kod 
javnog bilježnika.
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Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljivo 
ulaganje za korisnike koji nisu evidentirani u Registru 
obveznika poreza na dodanu vrijednost.

 POSTUPAK DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Članak 9.
Postupak dodjele financijskih sredstava koje su 

predmet ove Odluke provodi se kroz slijedeće aktivnosti:
-  donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva 

za sufinanciranje razvoja lovstva na području 
Sisačko-moslavačke županije 

-  objava Javnog poziva
-  otvaranje prijava i administrativna obrada pri-

stiglih zahtjeva
-  razmatranja i ocjene zahtjeva
-  na osnovu razmatranja i ocjene zahtjeva Povje-

renstvo donosi prijedlog Odluke o sufinanciranju 
i upućuje ga županu

-  na prijedlog Povjerenstva župan donosi Odluku 
o dodjeli sredstava prihvatljivim korisnicima

-  praćenje i izvješćivanje o provedbi sufinanciranje 
razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke 
županije.

Članak 10.
Odluku o raspisivanju Javnog poziva donosi Župan 

na prijedlog Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni 
razvoj, zaštitu okoliša i prirode. 

Javni poziv objavljuje se na službenim stranicama 
Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.

Javni poziv otvoren je šezdeset dana od dana 
objave na službenim stranicama Sisačko-moslavačke 
županije.

Javni poziv sadrži:
-  naziv tijela koje objavljuje poziv
-  predmet poziva
-  kriterij za dodjelu sredstava
-  mjesto, način i rok dostave
-  popis dokumentacije koja se treba dostaviti uz 

prijavu
-  vrijeme trajanja poziva,
-  kontakt podatke za eventualna pitanja
-  način objave Odluke o dodjeli financijskih sred-

stava.
Prilog uz Javni poziv su Upute za prijavitelje, obrasci 

prijave s popisom priloga koji se prilažu.

Članak 11.
Prijave za sufinanciranje razvoja lovstva na po-

dručju Sisačko-moslavačke županije dostavljaju se 
na propisanim obrascima uz potrebnu dokumentaciju i 
na način utvrđen Javnim pozivom Upravnom odjelu za 
poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode 
koji otvara prijave i vrši administrativnu kontrolu te 
prosljeđuje Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva 
za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-
moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje pristigle prijave 
o čemu vodi Zapisnik te daje županu prijedlog Liste za 
isplatu novčanih sredstava za sufinanciranje razvoja 
lovstva na području Sisačko-moslavačke županije. 

Povjerenstvo čine tri člana koje imenuje župan.

Članak 12.
Odluku o utvrđivanju Liste za isplatu novčanih 

sredstava za sufinanciranje razvoja lovstva na području 
Sisačko-moslavačke županije donosi župan.

Rezultati Javnog poziva objavljuju se na mrežnoj 
stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.

Prijaviteljima koji ne ostvaruju pravo na sufinanci-
ranje dostavit će se pisana obavijest.

 UGOVOR O SUFINANCIRANJU RAZVOJA LOV-
STVA 

Članak 13.
Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska 

sredstva Sisačko-moslavačka županija zaključit će 
Ugovor o dodjeli novčanih sredstava za sufinanciranje 
razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke žu-
panije najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja 
Odluke o utvrđivanju Liste za isplatu novčanih sred-
stava za sufinanciranje razvoja lovstva na području 
Sisačko-moslavačke županije.

Članak 14.
Sisačko-moslavačka županija kao davatelj financij-

skih sredstava ima pravo uvida u svu dokumentaciju 
i podatke vezano uz Zahtjev za koji se traži sufinan-
ciranje, kao i obaviti kontrolu na terenu, a korisnik 
sredstava dužan je isto omogućiti.

Članak 15.
Ukoliko je korisnik novčanih sredstava za sufinanci-

ranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke 
županije, odnosno podnositelj zahtjeva priložio neisti-
nitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i 
dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju 
dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski 
proračun, te će podnositelj zahtjeva biti isključen iz 
svih županijskih subvencija u narednih pet (5) godina.

Ako se korisniku novčanih sredstava za sufinanci-
ranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke 
županije u tekućoj godini pogreškom isplati manji iznos 
od iznosa utvrđenog Listom za sufinanciranje razvoja 
lovstva na području Sisačko-moslavačke županije, 
korisniku će se razlika isplatiti u idućoj proračunskoj 
godini.

Ukoliko se korisniku novčanih sredstava za sufinan-
ciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke 
županije u tekućoj godini pogreškom isplati viši iznos 
od iznosa utvrđenog Listom za sufinanciranje razvoja 
lovstva na području Sisačko-moslavačke županije, 
korisnik je dužan u roku od petnaest dana od primlje-
ne obavijesti o pogrešci, viši iznos isplaćenog iznosa 
vratiti u Županijski proračun. Ako korisnik ne izvrši 
povrat sredstava bit će isključen iz svih županijskih 
subvencija u narednih pet (5) godina.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Provođenje ove Odluke je u nadležnosti Upravnog 

odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša 
i prirode.

Članak 17.
Korisnik po svim Mjerama i aktivnostima sveukupno 

može ostvariti ukupan iznos sredstava za sufinanciranje 
do visine 50% svoje naknade za pravo lova/koncesije.

Članak 18.
Sredstva za sufinanciranje razvoja lovstva na po-

dručju Sisačko-moslavačke županije iz članka 4. ove 
Odluke osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke 
županije za 2022. godinu na poziciji R2546-01 u iznosu 
500.000,00 kuna.

 
Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a bit će objavljena u »Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 323-01/22-01/03
URBROJ: 2176-02-22-3
Sisak, 21. lipnja 2022.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

89.
Na temelju Odluke o sufinanciranju razvoja lovstva 

na području Sisačko-moslavačke županije za 2021.  
i/ili 2022. godinu, KLASA: 323-01/22-01/03, URBROJ: 
2176-02-22-3 od 21. lipnja 2022. godine i članka 44. 
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 
3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 5/20 i 9/21), dana 
21. lipnja 2022. godine, župan Sisačko-moslavačke 
županije donosi

 
O D L U K U

o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje 
razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke 

županije za 2021. i/ili 2022. godinu

Članak 1.
Objavljuje se Javni poziv za sufinanciranje razvoja 

lovstva na području Sisačko-moslavačke županije, koji 
je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.
Javni poziv iz članka 1. ove Odluke bit će objav-

ljen na web stranici Sisačko-moslavačke županije u 
razdoblju od 21. lipnja do 22. kolovoza 2022. godine.

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a bit će objavljena u »Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 323-01/22-01/04
URBROJ: 2176-02-22-1
Sisak, 21. lipnja 2022. 

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

90.
Na temelju članka 11. Odluke o sufinanciranju ra-

zvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije 
za 2021. i/ili 2022. godinu, KLASA: 323-01/22-01/03, 
URBROJ: 2176-02-22-3 od 21. lipnja 2022. godine 
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 
5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije, 
dana 21. lipnja 2022. godine, donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za 
sufinanciranje razvoja lovstva na području 
Sisačko-moslavačke županije za 2021. i/ili  

2022. godinu

I.
U Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za 

sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisač-
ko-moslavačke županije za 2021. i/ili 2022. godinu, 
imenuju se:

-  za predsjednika:
1.  Mihael Jurić

-  za članove:
2.  Anita Sinjeri-Ibrišević 
3.  Marijana Klobučar-Bobetko.

II.
Zadaće Povjerenstva utvrđene su Odlukom o 

sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-
moslavačke županije za 2021. i/ili 2022. godinu.

III.
Administrativne poslove za potrebe Povjerenstva 

iz točke I. ovog Rješenja obavlja Upravni odjel za 
poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mo-
slavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN 

KLASA: 323-01/22-01/05
URBROJ: 2176-02-22-1
Sisak, 21. lipnja 2022.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

91.
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o zaštiti 

prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 46/22) 
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni tekst, 
5/20 i 9/21), župan Sisačko-moslavačke županije donio 
je dana 23. lipnja 2022. godine, sljedeći 

P R A V I L N I K 
o postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg 

prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja 
povjerljive osobe i njezina zamjenika u Sisačko-mo-
slavačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija).

Područje primjene

Članak 2.
Područje primjene na koje se odnosi postupak iz 

ovoga Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja 
nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (u dalj-
njem tekstu: Pravilnik) određen je člankom 4. Zakona 
o zaštiti prijavitelja nepravilnosti 

Nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka mogu biti: 
- nepravilnosti kod kojih postoji sumnja na ka-

zneno djelo, 
- nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja,
- nepravilnosti za koje nisu propisane prekršajne 

odredbe, ali predstavljaju nepravilnost iz stavka 
1. ovoga članka. 

Članak 3.
Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje 

odnose se jednako na muški i ženski rod.

Značenje izraza u ovom Pravilniku

Članak 4.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju 

sljedeća značenja:

1.  nepravilnost su radnje ili propusti koji su pro-
tupravni i odnose se na područje primjene i 
propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti 
prijavitelja nepravilnosti ili su u suprotnosti s 
ciljem ili svrhom tih propisa

2.  informacije o nepravilnostima su informacije, 
uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili 
mogućim nepravilnostima koje su se dogodile 
ili su vrlo izgledne u organizaciji u kojoj prija-
vitelj radi ili je radio ili neposredno treba ili je 
trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s 
kojom je prijavitelj u kontaktu ili s kojom je bio 
u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima 
prikrivanja takvih nepravilnosti

3.  prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja 
prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o 
kojima je saznala u svom radnom okruženju

4.  prijava ili prijaviti je usmeno ili pisano prenošenje 
informacija o nepravilnostima

5.  »radno okruženje« su profesionalne aktivnosti 
u Županiji u okviru kojih, neovisno o prirodi tih 
aktivnosti, osobe stječu informacije o nepra-
vilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle 
doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, 
uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvre-
menu prestala ili neposredno treba ili je trebala 
započeti.

Takve aktivnosti posebno uključuju:

a)  osobe u radnom odnosu

b)  osobe koje na bilo koji način sudjeluju u dje-
latnostima Županije (rad izvan radnog odnosa, 
volontiranje, obavljanje dužnosti, ugovori o djelu, 
studentske poslove, sudjelovanje u svojstvu 
kandidata u postupcima zapošljavanja kao i 
svako drugo sudjelovanje u djelatnostima i 
poslovima Županije

6.  poslodavac u smislu ovog Pravilnika je Župa-
nija kod koje prijavitelj nepravilnosti obavlja 
profesionalne aktivnosti u radnom okruženju

7.  povezane osobe su:

 a)  pomagači prijavitelja nepravilnosti

 b)  srodnici, kolege i sve druge osobe povezane 
s prijaviteljem nepravilnosti koje bi mogle 
pretrpjeti osvetu u radnom okruženju

 c)  pravni subjekti u vlasništvu prijavitelja ne-
pravilnosti, za koje prijavitelji nepravilnosti 
rade ili s kojima su prijavitelji na drugi način 
povezani u radnom okruženju

8.  osveta je svaka izravna ili neizravna radnja ili 
propust u radnom okruženju potaknuta unu-
tarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili javnim 
razotkrivanjem, a uzrokuje ili može uzrokovati 
neopravdanu štetu prijavitelju

9.  povjerljiva osoba je fizička osoba zaposlena kod 
poslodavca ili treća fizička osoba imenovana 
od strane poslodavca radi zaprimanja prijava 
nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i 
vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom 
nepravilnosti
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10.  prijavljena osoba je tijelo javne vlasti, fizička 
ili pravna osoba koja je u prijavi ili pri javnom 
razotkrivanju nepravilnosti navedena kao od-
govorna za počinjenje nepravilnosti ili s njom 
povezana osoba

11.  daljnje postupanje je svaka radnja koju je prima-
telj prijave nadležan za ispitivanje nepravilnosti 
ili bilo koje drugo tijelo ili osoba, organizacijska 
cjelina odnosno tijelo nadležno za postupanje 
po sadržaju prijave nepravilnosti poduzelo radi 
procjene točnosti navoda iz prijave i prema 
potrebi, rješavanja prijavljene nepravilnosti 

12. povratna informacija je pružanje informacija 
prijaviteljima u vezi s predviđenim ili poduzetim 
daljnjim postupanjima te o razlozima za takvo 
daljnje postupanje

13.  pomagač prijavitelju nepravilnosti je fizička 
osoba koja pomaže prijavitelju nepravilnosti u 
postupku prijavljivanja u radnom okruženju.

Imenovanje povjerljive osobe

Članak 5.
Župan će imenovati povjerljivu osobu i njezina 

zamjenika na prijedlog radničkog vijeća odnosno 
sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i ovlasti 
radničkog vijeća. 

Ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je 
preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu usta-
novljeni župan će imenovati povjerljivu osobu i njezina 
zamjenika na prijedlog najmanje 20% službenika i 
namještenika zaposlenih kod poslodavca.

Župan će odmah po donošenju ovog Pravilnika 
pisano pozvati radničko vijeće (sindikalnog povjerenika 
koji ima prava i ovlasti radničkog vijeća) da dostavi 
svoj prijedlog za povjerljivu osobu i njezina zamjenika 
najkasnije u roku od osam dana dostave zahtjeva. 

Ako radničko vijeće nije utemeljeno niti ne djeluje 
sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i ovlasti 
radničkog vijeća, poslodavac će odmah po donošenju 
ovog Pravilnika pozvati službenike i namještenike 
da u roku 10 dana dostave prijedlog, što će učiniti 
pozivom svim radnicima putem web stranica Poslo-
davca odnosno oglasne ploče Poslodavca, ili dosta-
vom poziva na službene e-mail adrese službenika i  
namještenika.

U pozivu iz stavka 4. ovog članka se naznačuje 
da svaki službenik i namještenik može dostaviti svoj 
prijedlog povjerljive osobe i njegovog zamjenika, iz 
reda službenika i namještenika Županije. Pozivom 
se sve službenike i namještenike obavještava da 
se pisano očituju u roku od 10 (deset) dana i svoje 
očitovanje dostave nadležnom pročelniku. Po isteku 
roka, pročelnici će sva očitovanja dostaviti županu.

Ako više grupa od po najmanje 20% službenika i 
namještenika predloži županu različite osobe, župan 
će za povjerljivu osobu imenovati onu koju je pred-
ložilo više službenika i namještenika, a ako se radi o 
istom broju službenika i namještenika, onda onu koja 
za koju je prijedlog došao prvi. 

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, župan će 
imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez 
prijedloga radničkog vijeća, sindikalnog povjerenika koji 
je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno 
najmanje 20% službenika i namještenika zaposlenih 
u Županiji ako takav prijedlog nije podnesen.

Pristanak povjerljive osobe

Članak 6.
Predlagači iz članka 5. ovoga Pravilnika koji pred-

lažu povjerljivu osobu trebali bi prethodno dobiti njen 
pristanak koji se daje u pisanom obliku i zajedno s 
prijedlogom dostaviti ga poslodavcu. 

Poslodavac će o imenovanju izdati pisanu obavijest 
povjerljivoj osobi.

Ako povjerljiva osoba koju je predložilo radničko 
vijeće (sindikalni povjerenik koji je preuzeo ovlasti 
radničkog vijeća ili grupa od 20% službenika i namje-
štenika) ne da poslodavcu svoj pristanak, odnosno 
povuče svoj pristanak koji je u postupku predlaganja 
dala radničkom vijeću (sindikalnom povjereniku, grupi 
od 20% službenika i namještenika), poslodavac će o 
tome odmah obavijestiti radničko vijeće (sindikalnog 
povjerenika, grupe od 20% službenika i namještenika), 
i zatražiti novi prijedlog u rokovima iz članka 5. ovoga 
Pravilnika, a do dobivanja novog prijedloga imenovati 
samostalno drugu osobu.

Ako niti jedna od osoba koje je predložilo radničko 
vijeće (sindikalni povjerenik, grupa od 20% službe-
nika i namještenika), odnosno niti jedna osoba koju 
samostalno nađe poslodavac ako nema prijedloga od 
strane radničkog vijeća (sindikalnog povjerenika, grupe 
od 20% službenika i namještenika) ne da poslodavcu 
svoj pristanak, poslodavac će za povjerljivu osobu 
imenovati vanjskoga člana. 

Obavijest o povjerljivoj osobi 

Članak 7.
O povjerljivoj osobi poslodavac mora obavijestiti 

sve službenike i namještenike na prikladan način 
(dostavom e-maila, internetom, putem oglasne ploče, 
putem informacija koje će dati pojedini pročelnici svojim 
službenicima i namještenicima i dr.). 

Povjerljiva osoba i osoba za nepravilnosti

Članak 8.
Povjerljiva osoba koja je imenovana sukladno 

odredbama ovog Pravilnika ujedno je i osoba za ne-
pravilnosti u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih 
kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o postupanju 
i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sred-
stvima institucija u javnom sektoru.

Rješavanje nepravilnosti koje se odnose na pro-
računska sredstva i/ili sredstva iz fondova EU treba 
biti u skladu sa propisima iz stavka 1. ovog članka.



Stranica 283Broj 9/2022. »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Razrješenje povjerljive osobe

Članak 9.
Župan će imenovanu povjerljivu osobu i njezina 

zamjenika razriješiti bez odgađanja na temelju pri-
jedloga radničkog vijeća, sindikalnog povjerenika koji 
je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća) odnosno 
na prijedlog najmanje 20% službenika i namještenika 
zaposlenih kod poslodavca ako ne djeluje radničko 
vijeće niti sindikalni povjerenik.

Ako radničko vijeće (sindikalni povjerenik koji je 
preuzeo prava i ovlasti radničkog vijeća), zatraži ra-
zrješenje povjerljive osobe, a ne predloži novu osobu, 
župan će pozvati radničko vijeće odnosno sindikalnog 
povjerenika koji ima pravo i ovlasti radničkog vijeća 
da u roku 8 dana dostavi prijedlog za povjerljivu oso-
bu, a ako to ne učine sam će imenovati povjerljivu  
osobu. 

Ako grupa od 20% službenika i namještenika za-
traži razrješenje povjerljive osobe, a ne predloži novu 
osobu, župan će pozvati službenike i namještenike 
da u roku 10 dana dostave prijedlog za povjerljivu 
osobu, a ako to ne učine sam će imenovati povjerljivu  
osobu. 

Do imenovanja nove povjerljive osobe, poslove 
povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim ako 
okolnosti upućuju na to da je potrebno imenovati tre-
ću osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive  
osobe. 

Prijedlog za imenovanje i razrješenje uvijek daje u 
prvom redu radničko vijeće, sindikalni povjerenik samo 
ako je preuzeo ovlasti radničkog vijeća, a grupa od 
20% zaposlenih samo ako nema niti radničkog vijeća 
niti sindikalnog povjerenika koji je preuzeo ovlasti 
radničkog vijeća. 

 Razrješenje povjerljive osobe na vlastiti zahtjev 
i prestanak radnog odnosa

Članak 10.
Povjerljiva osoba može pisanim putem tražiti da 

je se razriješi te obveze, odnosno dati pisanu izjavu 
da povlači svoj pristanak. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka župan će ra-
zriješiti povjerljivu osobu i o tome obavijestiti radničko 
vijeće odnosno sindikalnog povjerenika koji je preuzeo 
prava i ovlasti radničkog vijeća, odnosno službenike i 
namještenike, te zatražiti prijedlog druge osobe, a u 
nastavku postupati sukladno članku 5. ovoga Pravilnika. 

Ako povjerljivoj osobi prestane služba u Županiji 
time joj prestaje svojstvo povjerljive osobe, te se dalje 
postupa na način određen člankom 5. ovoga Pravilnika. 

Župan može razriješiti povjerljivu osobu koju je sam 
imenovao i kada za to postoje drugi opravdani razlozi 
za prestanak obavljanja dužnosti povjerljive osobe.

Župan će pokrenuti postupak za imenovanje po-
vjerljive osobe i njezina zamjenika najkasnije u roku 
od 30 dana od razrješenja povjerljive osobe i njezina 
zamjenika.

Do imenovanja nove povjerljive osobe sve poslove 
povjerljive osobe obavlja zamjenik. 

Zamjenik povjerljive osobe

Članak 11.
Sva prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe na 

odgovarajući način primjenjuju se na zamjenika. 
Zamjenik djeluje kada povjerljivoj osobi prestane 

ta dužnost iz bilo kojeg razloga, a sve do imenovanja 
nove osobe, odnosno u slučaju duže nenazočnosti 
povjerljive osobe (30 i više dana), ili ako ga povjer-
ljiva osoba posebno za to ovlasti, ili u slučaju kraće 
nenazočnosti povjerljive osobe ako je situacija takva 
da se ne može čekati. 

U dogovoru s povjerljivom osobom zamjenik može 
stalno sudjelovati u radu povjerljive osobe, kao pomoćnik. 

Obveze povjerljive osobe

Članak 12. 
Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se 

uređuje  zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče 
poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja 
nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi 
postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti 
identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilno-
sti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o 
njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis 
predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama. 

Povjerljiva osoba dužna je sudjelovati u progra-
mima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja 
nepravilnosti.

Povjerljiva osoba dužna je:
a) zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak 

prijave u roku od sedam dana od dana primitka,
b) bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti 

potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti,
c) poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i 

dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi 
u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 
dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako 
potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka 
sedam dana od dana podnošenja prijave,

d) bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti 
tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadr-
žaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s 
poslodavcem,

e) bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja 
nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave,

f) pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanj-
sko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim 
prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 
dana od dana odlučivanja o prijavi,

g) čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke 
zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja 
odnosno objave drugim osobama, osim ako to 
nije suprotno posebnom zakonu,

h) pružiti jasne i lako dostupne informacije o 
postupcima za podnošenje prijave nadležnom 
tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, 
institucijama, tijelima, uredima ili agencijama 
Europske unije nadležnim za postupanje po 
sadržaju prijave nepravilnosti.
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Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati utjecati 
na postupanje povjerljive osobe i njezina zamjenika 
prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti 
potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje 
dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlou-
porabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.

Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca zapri-
mila osoba koja nije nadležna za postupanje po prijavi 
nepravilnosti, ista ju je dužna bez odgode i bez izmje-
na proslijediti povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta 
prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz  
prijave.

Osiguranje nesmetanog djelovanja

Članak 13.
Poslodavac mora povjerljivoj osobi omogućiti rad 

i nesmetano djelovanje kao povjerljivoj osobi, u 
tom smislu ne smije je rasporediti na mjesto rada, 
smjenu i sl. koji bi onemogućili ili bitno otežali njeno  
djelovanje. 

Zbog svojeg djelovanja u dobroj vjeri kao povjerljiva 
osoba, ista ne smije trpjeti nikakve štetne posljedice. 

Povjerljivoj osobi mora se omogućiti djelovanje u 
radno vrijeme, što znači da joj se vrijeme tijekom kojeg 
obavlja aktivnosti povjerljive osobe, računa u radno 
vrijeme, a ako količina posla kojeg treba obaviti to 
ne dopušta, tada joj se količina posla proporcionalno 
smanjuje. 

Ako povjerljiva osoba obavlja posao na izdvoje-
nom mjestu rada, poslodavac će joj u svako vrijeme 
omogućiti da dođe u prostorije poslodavca i osigurati 
prostoriju za izvršavanje obveza povjerljive osobe.

Obveze poslodavca

Članak 14.
Poslodavac će: 
- zaštititi prijavitelja nepravilnosti od osvete od-

nosno svih štetnih posljedica,
- čuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovla-

štenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno 
posebnom propisu, 

- osigurati uvjete za vođenje evidencije o prija-
vama, 

- poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih nepra-
vilnosti, što može uključivati prestanak službe 
izvršitelja, prijave nadležnim tijelima, reviziju 
postupaka i dr. 

Zabrana osvete

Članak 15.
Poslodavac se ne smije osvećivati, pokušavati 

osvećivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti, 
povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu 
zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti odnosno 
javnog razotkrivanja.

Osvetom se osobito smatraju postupci:
a. privremenog udaljavanja, prestanka službe, 

razrješenja ili sličnih postupaka, 
b. degradiranja ili uskraćivanja mogućnosti za 

napredovanje,
c. promjene mjesta rada, smanjenja plaće, 
d. uskraćivanja mogućnosti za osposobljavanje,
e. negativne ocjene rada ili preporuke za zapo-

šljavanje,
f. vođenje disciplinskih postupaka, nedavanja 

stimulacije koja se daje svima drugima, uskra-
ćivanje materijalnih prava koja se daju svima 
drugima, smanjivanja plaće i sl., 

g. prisile, zastrašivanja, uznemiravanja ili izoliranja,
h. diskriminacije, stavljanja u nepovoljni položaj 

ili nepravednog tretmana,
i. neprodužavanje službe na određeno vrijeme 

iako je prema potrebama posla to bilo potrebno, 
j. prouzročenja štete, uključujući štetu nanesenu 

ugledu osobe, osobito na društvenim mrežama, 
ili financijskog gubitka,

k. upućivanja na liječničke preglede bez oprav-
danog razloga. 

Odredbe općeg ili pojedinačnog akta poslodav-
ca te pravnog posla kojima se propisuje zabrana 
prijavljivanja nepravilnosti ili kojima se poslodavac 
osvećuje prijavitelju nepravilnosti ili povezanoj osobi 
zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja, 
nemaju pravni učinak. 

 Dobra vjera prijavitelja nepravilnosti i poslovna 
tajna

Članak 16.
Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno 

prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje 
smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom ču-
vanja poslovne tajne.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja

Članak 17.
Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 

započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.
Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju 

nepravilnosti, prijavljenom tijelu ili osobi te informacije 
o nepravilnostima. 

Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, 
povjerljiva osoba osniva predmet. 

Spis predmeta po podnesenoj prijavi sadrži: po-
datke o prijavitelju, opis nepravilnosti i informacije o 
osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka 
prijave, odnosno uočavanja nepravilnosti i prikupljenu 
dokumentaciju tijeka postupka. 

Povjerljiva osoba vodi očevidnik predmeta iz kojeg 
je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim prijavama.

Povjerljiva osoba dužna je:



Stranica 285Broj 9/2022. »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

a. zaprimiti prijavu nepravilnosti,
b. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku 

od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana 
potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije 
poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana 
od dana podnošenja prijave, 

c. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti 
potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako 
je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da 
jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog 
prijave nepravilnosti,

d. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovla-
štenim na postupanje prema sadržaju prijave, 
ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,

e. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na nje-
gov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u 
postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 
trideset dana od zaprimanja zahtjeva,

f. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepra-
vilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga 
članka odmah nakon njegova završetka,

g. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanj-
sko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim 
prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o 
prijavi,

h. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke 
zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja 
odnosno objave drugim osobama, osim ako to 
nije suprotno zakonu.

Poslodavac niti itko drugi ne smije utjecati ili 
pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe 
ili njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz 
njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja  
nepravilnosti.

Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavite-
lja nepravilnosti o potrebi i načinu dopune prijave, o 
njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o 
mogućnosti izravnog proslijeđivanja prijave nadležnom 
tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i o mogućnosti da 
se uočene nepravilnosti prijave i drugim nadležnim 
tijelima ovlaštenim za postupanje prema posebnim 
zakonima.

Nepotpuna i nerazumljiva prijava

Članak 18.
Ako prijava nepravilnosti nema Pravilnikom propi-

sani sadržaj, sadržava kakav nedostatak zbog kojeg 
se ne može postupati po prijavi odnosno ako je prijava 
nerazumljiva i nepotpuna, povjerljiva osoba je obvezna 
obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i nači-
nu dopune prijave, odrediti rok u kojem je prijavitelj 
nepravilnosti dužan otkloniti nedostatak te upozoriti 
na pravne posljedice ukoliko prijavitelj to ne učini u 
određenom roku.

Ako prijavitelj nepravilnosti ne postupi po pozivu 
povjerljive osobe iz stavka 1. ovog članka odnosno ako 
ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, a po prijavi 
se ne može postupiti, povjerljiva osoba će obavijestiti 
prijavitelja nepravilnosti da nije u mogućnosti postupiti 
po njegovoj prijavi.

Način primanja prijava 

Članak 19.
Povjerljiva osoba prijave nepravilnosti prima osobno, 

telefonom, putem e-maila na adresu navedenu na web 
stranici Županije, putem pošte ili internom dostavom 
u zatvorenoj omotnici uz napomenu »Za povjerljivu 
osobu - ne otvarati« i sl. 

Povjerljiva osoba mora imati svoju sobu ili slično 
gdje može primati prijavitelje bez da razgovor čuju 
druge osobe. 

Prijave se mogu potpisati. 
Povjerljiva osoba će postupati po svim prijavama, 

osim ako iz same prijave očigledno, nedvosmisleno i 
nesporno proizlazi da prijava nije istinita ili ozbiljna. 

Sastavni dio ovog Pravilnika je Obrazac Prijave 
nepravilnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji (Prilog I).

Povjerljiva osoba može postupati po anonimnoj 
prijavi, ali tada se ne radi o postupku iz Zakona o 
zaštiti prijavitelja nepravilnosti. 

Vođenje evidencije o prijavama

Članak 20.
Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj zapri-

mljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu sa zahtjevima 
u pogledu povjerljivosti propisanim Zakonom o zaštiti 
prijavitelja nepravilnosti. 

Prijave se čuvaju u trajnom obliku sukladno po-
sebnim propisima. 

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava tele-
fonski uređaj na kojem je moguće napraviti zvučni 
zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je 
moguće napraviti zvučni zapis, povjerljive osobe i 
tijelo nadležno za vanjsko prijavljivanje imaju pravo 
evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, 
na jedan od sljedećih načina:

a. zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostu-
pnom obliku ili

b. potpunim i točnim prijepisom razgovora koji 
izrađuju djelatnici koji su odgovorni za postu-
panje s prijavom.

Ako se za podnošenje prijave upotrebljava telefonski 
uređaj na kojem nije moguće napraviti zvučni zapis ili 
drugi sustav glasovnih poruka na kojem nije moguće 
napraviti zvučni zapis, povjerljiva osoba i tijelo nad-
ležno za vanjsko prijavljivanje imaju pravo evidentirati 
usmenu prijavu u obliku točnog zapisa razgovora koji 
zapisuje djelatnik odgovoran za postupanje s prijavom.

Ako prijavitelj zatraži sastanak, povjerljiva osoba 
ima pravo evidentirati sastanak na jedan od slijedećih 
načina: 

a)  zvučnim zapisom razgovora u trajnom i dostu-
pnom obliku ili

b)  točnim zapisnikom sa sastanka koji izrađuju 
djelatnici odgovorni za postupanje s prijavom.

Povjerljiva osoba ponudit će prijavitelju mogućnost 
provjere i ispravka prijepisa poziva iz stavka 3. ovoga 
članka, zapisnika razgovora iz stavka 4. ovoga članka 
i zapisnika sa sastanka iz stavka 6. ovoga članka, kao 
i mogućnost potvrde točnosti potpisom.
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Poduzimanje nužnih mjera

Članak 21.
Povjerljiva osoba dužna je zaštititi prijavitelja ne-

pravilnosti od štetne radnje i poduzeti nužne mjere 
radi zaustavljanja štetnih radnji i otklanjanja njenih 
posljedica, čuvati podatke zaprimljene u prijavi od 
neovlaštenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno 
zakonu, poduzeti mjere radi otklanjanja utvrđenih 
nepravilnosti.

U smislu poduzimanja nužnih mjera za zaustavlja-
nje nepravilnosti i otklanjanja nepravilnosti povjerljiva 
osoba treba o tome obavijestiti nadležne osobe kod 
poslodavca (župana, pročelnike i sl.) zavisno od ra-
zine i težine nepravilnosti i tražiti da se nepravilnosti 
hitno otklone. 

Svi koje je povjerljiva osoba obavijestila o nepravil-
nosti dužni su iste odmah zaustaviti odnosno ukloniti 
i povjerljivu osobu obavijestiti o učinjenom. 

Ako nepravilnosti ne budu riješene u primjerenom 
roku povjerljiva osoba će obavijestiti daljnje osobe u 
hijerarhiji.

Povjerljiva osoba neće postupiti prema stavku 4. 
ovoga članka ako ocijeni da bi postupak iz stavka 
2. ovoga članka nepovoljno utjecao na otklanjanje 
nepravilnosti, dakle ako su osobe koje bi trebalo 
obavijestiti upravo uključene u nepravilnosti, nego 
će uputiti prijavitelja da o nepravilnostima obavijesti 
putem vanjskog prijavljivanja.

 Poduzimanje mjera s obzirom na karakter ne-
pravilnosti

Članak 22.
S obzirom na karakter utvrđenih nepravilnosti (sumnja 

na kazneno djelo, prekršaj ili druga vrsta nepravilnosti), 
povjerljiva osoba poduzima i sljedeće mjere: 

- u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje postoji 
sumnja na kazneno djelo, predmet sa dokazima 
u prilogu dostavlja na postupanje nadležnom 
državnom odvjetništvu,

- u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju 
obilježje prekršaja, obavještava se nadležno 
ministarstvo, inspektorat i sl., 

- u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu 
propisane kazne, predlaže mjere za otklanjanje 
nepravilnosti.

Čuvanje podataka o prijavitelju

Članak 23.
Na obradu osobnih podataka sadržanih u prijavi 

nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se uređuje 
zaštita osobnih podataka. 

Povjerljiva osoba dužna je prije početka obavljanja 
poslova zaštite prijavitelja nepravilnosti potpisati izjavu 
o povjerljivosti. 

Dokumentacija vezana za postupak po prijavama 
nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu 
osigurane od neovlaštenog pristupa. 

Povjerljiva osoba dužna je i po prestanku obavlja-
nja dužnosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka 
radnog odnosa kod poslodavca čuvati povjerljivost 
podataka za koje je doznala tijekom obavljanja poslova 
povjerljive osobe. 

Osobni podaci sadržani u dokumentaciji iz postupka 
prijave nepravilnosti čuvaju se 5 godina od zaprimanja 
prijave nepravilnosti, odnosno do okončanja sudskog 
postupka za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Osobni podaci koji nisu relevantni za rješavanje 
određenog predmeta bez odlaganja brišu se.

Zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti

Članak 24.
Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepra-

vilnosti.

Mogućnosti prijavljivanja

Članak 25.
Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti svaki službenik 

i namještenik može učiniti povjerljivoj osobi.
Ako bilo koja osoba prijavu nepravilnost umjesto po-

vjerljivoj osobi dostavi nekoj drugoj osobi kod poslodavca 
(županu i zamjenicima župana, pročelniku, voditelju 
odsjeka i sl.) tada se ne radi o prijavi nepravilnosti u 
smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ali su 
te osobe koje su dobile prijavu dužne o tome obavi-
jestiti povjerljivu osobu, čuvati podatke o prijavitelju 
i poduzeti mjere za otklanjanje nepravilnosti koje su 
u njihovoj nadležnosti odnosno obavijestiti nadležne 
službenike da otklone nepravilnosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Na pitanja koja nisu uređena odredbama ovog 

Pravilnika, primjenjivat će se odredbe Zakona o zaštiti 
prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, broj 46/22).

Članak 27.
Župan će imenovati povjerljivu osobu i njegovog 

zamjenika na način propisan člankom 5. ovoga Pra-
vilnika u roku utvrđenom u Zakonu o zaštiti prijavitelja 
nepravilnosti odnosno do 23. srpnja 2022. godine.

Članak 28.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mo-
slavačke županije«, na web stranici i oglasnoj ploči 
Sisačko-moslavačke županije.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 041-01/22-01/01
URBROJ: 2176-02-22-4
Sisak, 23. lipnja 2022.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.
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PRILOG I 

OBRAZAC 

 

Prijava nepravilnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji 

(sadržaj prijave nepravilnosti iz članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti) 

 

1. Podaci o prijavitelju nepravilnosti 

_______________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

 

2. Podaci o tijelu/osobi ili osobama na koje se prijava odnosi 

________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

 

3. Informacije o nepravilnosti koja se prijavljuje 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Datum podnošenja prijave 

 

         Potpis prijavitelja 

              nepravilnosti 

PRILOZI: 

____________________________ 

____________________________ 
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»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo: 
Sisak, Ante Starčevića 29. Glavni i odgovorni urednik - Branka Šimanović, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 
za poslove Skupštine, pravne i opće poslove  - telefon (044) 500-018. List izlazi prema potrebi. Pretplata za 
2022. godinu iznosi 100,00 kuna + PDV i uplaćuje se na IBAN: HR9123400091110011107 »Glasila« d.o.o.  
Petrinja, D. Careka 2/1. Tehnički uređuje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138,  
(044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

92.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župani-
je«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni 
tekst, 5/20 i 9/21), članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda 
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 3/08, 17/09 i 4/14) i članka 10. Statuta Zavoda 
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 
20/19), župan Sisačko-moslavačke županije donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Financijskog plana Zavoda za prostorno 
uređenje Sisačko-moslavačke županije  

za 2022. godinu

I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog 

plana Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-mosla-
vačke županije za 2022. godinu, KLASA: 400-02/22-
02/02, URBROJ: 2176-117-02-22-6, koje je donijelo 
Upravno vijeće Zavoda na 4. sjednici održanoj 14. 
lipnja 2022. godine Odlukom o donošenju izmjena 
i dopuna Financijskog plana Zavoda za prostorno 

uređenje Sisačko-moslavačke županije KLASA: 021-
01/22-02/02, URBROJ: 2176-117-02-22-4.

II.
Odluka Upravnog vijeća o donošenju Izmjena 

i dopuna Financijskog plana Zavoda za prostorno 
uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2022. go-
dinu, Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda 
za prostorno uređenje sastavni su dio ove Odluke, 
ali se ne objavljuju u »Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije«.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 025-01/22-01/01
URBROJ: 2176-02-22-16
Sisak, 23. lipnja 2022.

Župan
Ivan Celjak, mag.iur., v.r.

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI 
RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

3.
Na temelju članka 56. stavka 9. Zakona o poljo-

privrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 
115/18 i 98/19) pročelnica Upravnog odjela za po-
ljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode 
Sisačko-moslavačke županije donijela je 

Z A K L J U Č A K
o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku 
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup 

Zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Novske br. 001-ZP

I.
Daje se pozitivno mišljenje na Odluku o raspisiva-

nju Javnog natječaja za zakup Zajedničkog pašnjaka 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Novske br. 001-ZP, KLASA: 320-02/22-01/6, URBROJ: 
2176-04-01-22-13 od 29. ožujka 2022. godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, 

RURALNI RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU

KLASA: 320-02/18-01/20
URBROJ: 2176-09-22-46
Sisak, 6. lipnja 2022.

Pročelnica
Anita Sinjeri Ibrišević, dr.med.vet., v.r.




