
Na temelju članka 3. stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima 

("Narodne novine", broj 27/01), a u svezi s člankom 144. stavak 3. Zakona o državni 

službenicima („Narodne novine“, broj 92/05 i 142/06), članka 96. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 34. 

Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 

11/01, 7/03, 2/06 i 11/06) i članka 12. Odluke o ustrojstvu upravnih odjela i službi Splitsko-

dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/97, 1/99, 11/01, 

9/03 i /06) Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije na 38. sjednici, održanoj  

15. ožujka  2007.,  donijelo je  

 

 

PRAVILNIK 

o unutarnjem redu Službe unutarnje revizije Splitsko-dalmatinske županije 
 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se radna mjesta , stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored 

na radna mjesta,opis poslova  i radnih zadatka koji se obavljaju na pojedinim radnim mjestima,  

broj unutarnjih revizora i službenika, te druga pitanja  potrebna za rad Službe unutarnje revizije 

(u daljnjem tekstu: Služba). 

 

Članak 2. 

 

Služba se ustrojava bez unutarnjih ustrojbenih jedinica. 

 

Članak 3. 

 

Radna mjesta, stručni i ostali uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta, opis i popis 

poslova koje obuhvaća pojedino radno mjesto te broj službenika utvrđuju se kako slijedi: 

 

R. 

br 

Naziv radnog 

mjesta  

Stručni i drugi 

uvjeti 

Opis poslova. Br. 

Sl. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Pročelnik Službe 

unutarnje 

revizije-stručni 

savjetnik  

VSS- ekonomske 

struke, najmanje 5 

godina radnog 

iskustva,  položen 

državni stručni ispit, 

stručno ovlaštenje 

ministra financija za 

obavljanje poslova  

unutarnje revizije u 

javnom sektoru, 

znanje engleskog 

jezika te znanje rada 

na osobnom računalu  

Upravlja  i organizira rad Službe.Izrađuje 

i predlaže donošenje Strateškog i  

godišnjeg plana procjene rizika odnosno 

revizija.Procjenjuje sustave  unutarnjih  

kontrola, daje neovisno i objektivno stručno 

mišljenje i savjete za unapređenje 

poslovanja.Izdaje naloge i odobrava plan za 

obavljanje pojedinačnih revizija i s tim  

povezane programe koji opisuju revizorske 

postupke.Složenije unutarnje revizije može 

obavljati tim, s tim da imenuje voditelja tima 

Odobrava konačno revizorsko izvješće i 

dostavlja ga županu.Prati da li se preporuke  

iz plana djelovanja  provode pravilno, 

djelotvorno i pravodobno.Uz odobrenje  
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župana  do 31. siječnja  obvezno dostavlja 

Središnjoj harmonizacijskoj jedinici  

Ministarstva financija  strateški plan,  

godišnji plan i godišnje izvješće za prethodnu 

godinu. U svom radu obvezan je primjenjivati  

povelju unutarnjih revizora,Kodeks strukovne 

etike i Priručnik za unutarnje revizore. 

Obavezno  surađuje sa  Središnjom 

harmonizacijskom jedinicom i Državnim  

uredom za reviziju. Obavlja sve ostale  

poslove u skladu s Zakonom i po nalogu  

župana.   

2. Unutarnji revizor- 

stručni savjetnik  

VSS- ekonomske, 

pravne ili druge 

odgovarajuće struke, 

najmanje 5 godina 

radnog iskustva, 

položen državni 

stručni ispit, stručno 

ovlaštenje ministra 

financija za 

obavljanje poslova  

unutarnje revizije u 

javnom sektoru, 

znanje engleskog 

jezika te znanje rada 

na osobnom računalu 

Obavlja unutarnju reviziju pojedinačno 

 ili u  timu, a po ovlaštenju pročelnika 

 kao voditelj tima. Za svaku obavljenu  

reviziju izrađuje revizorsko izvješće po  

svim fazama  sukladno planu revizije. 

Zadužen je za dokumentiranje i 

 izvještavanje  pročelnika o tijeku  

provođenja revizije, izrađuje i potpisuje 

nacrt revizorskog izvješća. Raspravlja 

nalaze i preporuke iz revizorskog  

izvješća s pročelnicima revidiranih  

 upravnih tijela.Prati provedbu danih 

preporuka i unapređenje rada .Daje  

savjete za unapređenje  rada,učinkovitost 

i djelotvornost Službe.Sudjeluje u  

revizijama korištenja sredstva Europske 

unije i drugih međunarodnih organizacija 

U svom radu obvezno primjenjuju  

povelju unutarnjih revizora, Kodeks  

strukovne etike i Priručnik za unutarnje  

revizore. Obavlja sve ostale poslove u  

skladu s Zakonom i po nalogu pročelnika 

i župana .    

3 

3. Administrativni 

tajnik – tajnica  

pročelnika 

VŠS-upravne ili 

ekonomske struke, 

položen državni 

stručni ispit, 

najmanje 1 godinu 

radnog iskustva i  

dobro znanje rada na 

osobnom računalu  

Obavlja  uredske poslove za pročelnika .  

Vrši sve potrebne prijepise za Službu. 

Arhivira dokumentaciju  za cijelu  Službu. 

 Vodi evidenciju o izvršenim revizijama. 

Po nalogu pročelnika obavlja sve  

administrativne poslove potrebne za rad  

Službe.  

1 

 

 

Službenici na radnim mjestima iz stavka 1. ovog članka primaju se u radni odnos na 

neodređeno vrijeme temeljem natječaja ili premještajem službenika koji su u radnom odnosu u 

Županiji. 
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Članak 4. 

 

 

Pročelnika u slučaju odsutnosti  ili spriječenosti zamjenjuje službenik kojeg odredi. 

 

 

Članak 5. 

 

 

Rješenja o premještaju službenika  donijet će župan u roku od 15 dana od dana stupanja 

na snagu ovog Pravilnika . 

Odluku o raspisivanju Natječaja za popunu radnih mjesta  donijet će Županijsko 

poglavarstvo  u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika . 

 

 

Članak  6. 

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana  od dana objave u "Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije ". 

 

 

KLASA: 022-04/07-02/73            

URBROJ: 2181/1-02-07-1 

Split, 15. ožujka  2007.                                       

Ž U P A N 

             

                          

mr. Ante Sanader, dipl. ing., v.r. 

 


