Temeljem članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11., 144/12. i 123/17.) te
članka 30. točka 17. i članka 61. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na 11. sjednici 29. svibnja 2018. godine

ODLUKU
o dopunama Odluke o
upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

Članak 1.
Odluka o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/10., 4/12.,
10/13., 12/17. i 2/18.) dopunjava se prema odredbama ove Odluke.
Članak 2.

"15.

U članku 5. iza točke 14. briše se "zarez" i dodaje nova točka koja glasi:
Služba unutarnje revizije."
Članak 3.
Iza članka 14. dodaje se novi članak 14a. koji glasi:
"Članak 14a.

"Služba unutarnje revizije je upravno tijelo ustrojeno za obavljanje poslova unutarnje revizije u
Županiji i institucijama iz nadležnosti, a koje uključuju proračunske i izvanproračunske korisnike, te
trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u
daljnjem tekstu: korisnici).
-

U okviru svog djelokruga Služba:
neovisno i objektivno procjenjuje sustav,
usklađuje strateški i godišnji plan rada sa strategijom i ciljevima Županije,
planira i obavlja pojedinačne revizije,
daje mišljenje utemeljeno na procjeni rizika i utvrđenim nalazima,
prati provedbu danih preporuka u izvješćima o obavljenim unutarnjim revizijama,
smanjuje vjerojatnost pojave rizika i povećava kvalitetu rada,
savjetima i mišljenjima poboljšava djelotvornost procesa upravljanja rizicima, kontrolama i
upravljanja poslovanjem,
pruža savjetodavne usluge korisnicima iz prethodnog stavka,
obavlja druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga
rada Službe."

Članak 4.
Poslovi iz djelokruga dosadašnje Jedinice za unutarnju reviziju nastavljaju se obavljati u okviru
djelokruga rada Službe.
Voditelj Jedinice za unutarnju reviziju obavljat će dužnost pročelnika Službe do imenovanja
pročelnika putem javnog natječaja.
Članaka 5.
Pravilnik o unutarnjem redu Službe donijet će župan na prijedlog pročelnika Službe u roku od
30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Na temelju Pravilnika iz prethodnog stavka pročelnik Službe će u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu pravilnika donijeti rješenja o rasporedu službenika zatečenih na radu na dan stupanja
na snagu ove Odluke u Jedinici za unutarnju reviziju koja prestaje postojati.
Do dana izvršnosti rješenja o rasporedu na odgovarajuća radna mjesta temeljem Pravilnika iz
stavka 2. ovoga članka službenici zatečeni na radu na dan stupanja na snagu ove Odluke Jedinici za
unutarnju reviziju koja prestaje postojati, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i
to u upravnom tijelu koje je preuzelo poslove Jedinice za unutarnju reviziju u kojem su bili zaposleni.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o unutarnjoj reviziji Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 11/07. i 12/09.).
Članak 7.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja da utvrdi i objavi
pročišćeni tekst Odluke.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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