
   Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županija”, broj 11/09), župan Splitsko-dalmatinske županije 30. 

ožujka 2010. donio je  

 

 

    ODLUKU 

   o osnivanju i imenovanju Radne skupine  

za financijsko upravljanje i kontrolu 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom osniva se Radna skupina za financijsko upravljanje i kontrolu 

(dalje u tekstu: radna skupina) u Splitsko-dalmatinskoj županiji.  

 

 Kao stalni članovi Radne skupine imenuju se: 

 

1. Nanica Dijan, dip.oec. – privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i 

financije – voditelj za financijsko upravljanje i kontrolu, predsjednik 

 

2. Nela Norac Kevo, dipl.oec – stručni savjetnik – pomoćnica pročelnice za 

računovodstvo proračuna i financijsko izvještavanje – koordinator za financijsko 

upravljanje i kontrole, zamjenik predsjednika 

 

2. Damir Brčić, mag.ing.el. – informatički suradnik u Uredu župana – odgovorna 

osoba za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima 

 

3. Duško Veža, dip.oec. – privremeni pročelnik Službe unutarnje revizije – 

savjetnik radne skupine za financijsko upravljanje i kontrolu 

 

 Promjenjive članove Radne skupine sačinjavaju predstavnici upravnih tijela  

kvalificirani za određeno područje koje je predmet aktivnosti radne skupine iz stavka 1., 

od kojih je jedan član čelnik tog upravnog tijela.  

 

Članak 2. 

 

 U cilju provedbe Plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola  

članovi Radne skupine iz prethodnog članka dužni su, po uputi predsjednika ili 

zamjenika predsjednika Radne skupine, provoditi aktivnosti kao što su: 

 

- razmatranje rezultata samoprocjene financijskog upravljanja i kontrola te odlučivanje o 

prioritetnim aktivnostima koje treba poduzeti, 

- razmatranje i usuglašavanje stavova vezano za popis i opis poslovnih procesa te izradu 

knjige poslovnih procesa, 

-razmatranje i usuglašavanje stavova vezanih za upravljanje rizicima, 

-razmatranje izvješća o nedostacima unutarnjih kontrola, 

-redovito održavanje sastanaka radi rasprave o napretku i problematičnim područjima 

vezanim z uz financijsko upravljanje i kontrole te  

- druge radnje potrebne kako bi se aktivnosti određenje Planom uspostave i razvoja 

financijskog upravljanja i kontrola provodile kvalitetno i pravodobno. 
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Članak 3. 

 

 Voditelj za financijsko upravljanje i kontrolu kao predsjednik radne skupine 

dužan je redovito, a najmanje jednom tromjesečno, izvještavati čelnika korisnika 

proračuna o aktivnostima vezanim za uspostavu financijskog upravljanja i kontrola te o 

aktivnostima radne skupine.  

 

 

 

Članak 4.  

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 

glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

 

KLASA: 020-01/10-02/166 

URBROJ: 2181/1-02-10-01 

Split, 30. ožujka 2010. 

 

                                                                                               Ž U P A N   

    

 

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

 

 

 

          

 


