
Temeljem članka 17. stavak 1. u svezi s člankom 39. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih 
kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 141/06.), članka 12. Pravilnika o unutarnjoj reviziji 
proračunskih korisnika ("Narodne novine" broj 150/05.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05. i 2/06.), 
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 18. sjednici 11. prosinca 2007. godine 
 
 
 

O D L U K U 
 

o unutarnjoj reviziji Osječko-baranjske županije 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom uspostavlja se unutarnja revizija Osječko-baranjske županije te uređuje njezin 
položaj i način njezinog ostvarivanja. 
 
 

Članak 2. 
 

Unutarnja revizija Osječko-baranjske županije dio je sustava unutarnje financijske kontrole u 
Osječko-baranjskoj županiji (nastavno: Županija), ustrojenog sukladno odredbama Zakona. 
 

Unutarnja revizija u Županiji se ustanovljava kao neovisna i objektivna aktivnost davanja 
stručnog mišljenja i savjeta s ciljem pružanja pomoći korisnicima proračuna u ostvarivanju poslovnih 
ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti 
procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja sredstvima. 
 
 

Članak 3. 
 

Unutarnju reviziju uspostavljenu prema odredbama ove Odluke, obavljaju osobe koje 
ispunjavaju Zakonom utvrđene uvjete (nastavno: unutarnji revizori). 
 

Unutarnji revizori neovisni su u poslovima unutarnje revizije, koje obavljaju stručno i 
profesionalno primjenjujući metodologiju utemeljenu na međunarodnim revizijskim standardima te 
načela i pravila Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora. 
 

Svoju djelatnost unutarnji revizori obavljaju na propisima utvrđen način. 
 

Neovisnost unutarnjih revizora štiti se Zakonom utvrđenim mjerama. 
 
 

Članak 4. 
 

Unutarnja revizija se u Županiji uspostavlja ustrojavanjem neovisne Jedinice unutarnje 
revizije. 
 

Jedinica unutarnje revizije ustrojstveno i funkcionalno je neovisna o upravnim tijelima 
Županije u planiranju rada, provođenju unutarnje revizije i izvješćivanju. 
 

Jedinicu unutarnje revizije Županije čine unutarnji revizori u broju utvrđenom aktom o 
unutarnjem ustrojstvu jedinice unutarnje revizije koji donosi Poglavarstvo Županije. 
 



Članak 5. 
 

Radom Jedinice unutarnje revizije rukovodi njezin voditelj. Za voditelja Jedinice unutarnje 
revizije može biti imenovana osoba koja ispunjava Zakonom utvrđene uvjete. 
 

Voditelj Jedinice unutarnje revizije organizira obavljanje djelatnosti unutarnje revizije u 
Županiji, priprema i predlaže propisane planske dokumente te podnosi godišnje izvješće o provođenju 
unutarnje revizije u Županiji. 
 

Na vlastitu inicijativu ili na zahtjev župana, voditelj priprema i županu podnosi pojedinačna i 
povremena izvješća o revizijskim nalazima i radu Jedinice unutarnje revizije. 
 
 

Članak 6. 
 

Unutarnje revizore i voditelja Jedinice za unutarnju reviziju iz reda unutarnjih revizora 
imenuje Poglavarstvo Županije bez provođenja javnog natječaja. 
 

Unutarnji revizori imaju pravo na plaću i druga materijalna prava pod uvjetima i u visini 
propisanoj za zaposlene u upravnim tijelima Županije. 
 

Svoja radna i druga prava iz radnih odnosa unutarnji revizori ostvaruju u upravnom tijelu 
nadležnom za poslove javnih financija. 
 

Pojedinačne akte vezane uz ostvarivanje prava unutarnjih revizora donosi župan. 
 
 

Članak 7. 
 

Sredstva za rad Jedinice unutarnje revizije osiguravaju se u proračunu Županije. 
 
 

Članak 8. 
 

Akt o unutarnjem ustrojstvu Jedinice unutarnje revizije iz članka 4. stavak 3. ove Odluke, 
Poglavarstvo Županije donijet će najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 
 

Članak 9. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
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