
Temeljem članka 6. Pravilnika o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika ("Narodne novine" 
broj 35/08.), članka 55a. stavak 2. točka 5. 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. i 16/09.) i članka 4. stavak 3. Odluke o 
unutarnjoj reviziji Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 11/07.), Župan Osječko-
baranjske županije donio je 21. listopada 2010. godine 
 
 
 

P R A V I L N I K 
 

o unutarnjem ustrojstvu Jedinice unutarnje 
revizije Osječko-baranjske županije 

 
 

Članak 1. 
 
 Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske 
županije, radna mjesta s opisom osnovnih poslova i posebnim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, 
broj potrebnih unutarnjih revizora te druga pitanja od značaja za rad ove unutarnje revizije. 
 
 

Članak 2. 
 
 Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 
muške i ženske osobe. 
 

Članak 3. 
 

Jedinica unutarnje revizije Osječko-baranjske županije (nastavno: Jedinica unutarnje revizije) 
je ustrojbeni oblik obavljanja unutarnje revizije u Županiji, ustrojstveno i funkcionalno neovisna o 
upravnim tijelima Županije u planiranju rada, provođenju unutarnje revizije i izvješćivanju. 
 
 Jedinica unutarnje revizije: 
- pruža podršku upravnim tijelima Osječko-baranjske županije u ostvarivanju poslovnih ciljeva, 
- obavlja pojedinačnu reviziju kroz reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju uspješnosti 

poslovanja i financijsku reviziju, 
- obavlja objektivnu procjenu sustava uspostavljenih unutarnjih kontrola, 
- daje preporuke za poboljšanje poslovanja i 
- svojim stručnim mišljenjem pridonosi zaštiti financijskih interesa Europske unije, kada se 

koriste sredstva dobivena od Europske unije. 
 
 

Članak 4. 
 
 Poslove iz djelokruga Jedinice unutarnje revizije obavljaju unutarnji revizori na radnim 
mjestima kako slijedi: 
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1. Voditelj Jedinice unutarnje revizije I. glavni rukovoditelj  1. 1 

2. Unutarnji revizor  II. viši savjetnik   4. 1 
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Članak 5. 
 
 U Jedinici unutarnje revizije obavljaju se poslovi i zadaće prema opisima, broju unutarnjih 
revizora i utvrđenim uvjetima kako slijedi: 
 

Red 
broj Radno mjesto Opis poslova Uvjeti 

 
1. 

 
Voditelj Jedinice 
unutarnje revizije 

 
organizira provedbu revizijskog procesa 
sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih 
financijskih kontrola u javnom sektoru, 
Priručniku za unutarnju reviziju, 
Standardima unutarnje  revizije, Kodeksu 
strukovne etike i Povelji unutarnjih 
revizora, izrađuje strateški plan unutarnje 
revizije  za trogodišnje razdoblje, izrađuje 
godišnji plan unutarnje revizije, obavlja 
pojedinačne i ad-hoc unutarnje revizije, 
prati provedbu preporuka navedenih u 
revizorskom izvješću, izrađuje godišnje 
izvješće o obavljenim unutarnjim 
revizijama, brine o stručnom 
osposobljavanju i usavršavanju unutarnjih 
revizora, surađuje sa DUR-om i Upravom 
za harmonizaciju unutarnje revizije i 
financijske kontrole Ministarstva 
financija, upozorava na nepravilnosti i na 
neusklađenost sa zakonskim propisima, 
obavlja i druge poslove iz svog djelokruga 
rada po nalogu župana 

 
magistar ekonomije, 
državni stručni ispit, 
stručno ovlaštenje 
ministra financija za 
obavljanje poslova 
unutarnje revizije u 
javnom sektoru, 10 
godina radnog iskustva 
na odgovarajućim 
poslovima,od čega 5 
godina na poslovima u 
upravnim tijelima 
jedinica lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave i 2 godine 
na poslovima revizije, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim 
programima uredskog 
poslovanja 
 

 
2. 

 
Unutarnji revizor 

 
sudjeluje u izradi strateškog plana 
unutarnje revizije za trogodišnje 
razdoblje, sudjeluje u izradi godišnjeg 
plana unutarnje revizije, obavlja 
pojedinačne i ad-hoc unutarnje revizije, 
prati provedbu preporuka navedenih u 
revizorskom izvješću, sudjeluje u izradi 
godišnjeg revizorskog izvješća o 
unutarnjim revizijama,  surađuje sa 
Upravom za harmonizaciju unutarnje 
revizije i financijske kontrole Ministarstva 
financija, upozorava na nepravilnosti i na 
neusklađenost sa zakonskim propisima,  
obavlja i druge poslove iz svog djelokruga 
rada po nalogu župana, odnosno voditelja 

 
magistar ekonomije ili 
prava,  državni stručni 
ispit, stručno ovlaštenje 
ministra financija za 
obavljanje poslova 
unutarnje revizije u 
javnom sektoru, 8 
godina radnog iskustva 
na odgovarajućim 
poslovima, od čega 4 
godine na poslovima u 
upravnim tijelima 
jedinica lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave, 
osposobljenost za rad s 
informatičkim 
programima uredskog 
poslovanja 
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Članak 6. 
 

 Akademski ili stručni nazivi odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu 
Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju iz 2007. godine izjednačeni su s 
akademskim nazivima korištenim u ovom Pravilniku, kao oznakom stručnih uvjeta, sukladno ovome 
Zakonu. 
 
 

Članak 7. 
 

 
 Stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru 
stječe se prema postupku i na način utvrđen posebnim propisima. 
 
 Osposobljenost za rad s informatičkim programima u smislu ovoga Pravilnika dokazuje se 
odgovarajućom javnom ispravom odnosno stručnom provjerom. 
 
 Pod stručnom provjerom u smislu ovoga članka, smatra se i rad unutarnjeg revizora koji u 
trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika radi na radnom mjestu za koje su utvrđeni uvjeti iz stavka 2. 
 
 

Članak 8. 
 
 U slučaju spriječenosti obavljanja poslova ili odsutnosti, voditelja Jedinice unutarnje revizije 
zamjenjuje unutarnji revizor. 
 
 

Članak 9. 
 

 Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinice 
unutarnje revizije Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/08.). 
 
 

Članak 10. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 023-01/10-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-02-10-2 
 
Osijek, 21. listopada 2010. 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 


