ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj
10/09, 4/13, 16/16,1/17 i 2/17), a vezano za članak 66. cit. Statuta te članak 4. stavak 1. točke
1. i 3. te za odredbu članka 15. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
(„Narodne novine“ broj 78/15), župan Istarske županije donosi dana 25. siječnja 2018. godine
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju obveze provođenja vanjske revizije u ustanovi
Politehnika Pula, visoko tehničko-poslovnoj školi s pravom javnosti za 2017. godinu
1. Vezano za utvrđeni prijedlog statusnih promjena u ustanovi 'POLITEHNIKA PULA',
Visokoj tehničko-poslovnoj školi s pravom javnosti, čiji je osnivač Istarska županija, u
provedbi ovlasti praćenja i odgovornosti za procjenu sustava unutarnjih kontrola, za
navedenu visokoškolsku ustanovu utvrđuje se obveza provođenja vanjske revizije za
2017. godinu u područjima kako slijedi:
a) namjensko trošenje sredstava i stanje obveza,
b) zaposlenici i vanjski suradnici (usklađenost radnih i ugovornih odnosa s propisima te
racionalnost poslovanja),
c) javna nabava i usklađenost s propisanim obvezama, te
d) uvjeti za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,
sve sukladno pojedinačnim elementima, smjernicama i propisima navedenim u
'Dodatku 1' koji je sastavni dio ovog Zaključka i nalazi se u njegovom prilogu.
2. Vanjsku reviziju iz točke 1. ovog Zaključka provest će revizorsko društvo čiji će se odabir
provesti sukladno odredbama važećih propisa o javnoj nabavi.
3. Rok za provedbu postupka odabira ovlaštenog ponuditelja iz točke 2. ovog akta je 28.
veljače 2018. godine, a vanjsku reviziju je potrebno provesti i predati izvješće najkasnije
do 30. lipnja 2018. godine.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom njegova donošenja, te se objavljuje u „Službenim
novinama Istarske županije“.
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Pula, 25. siječnja 2018.
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Dostaviti:
1. POLITEHNIKA PULA n/p Dekan mr.sc. Davor Mišković,
2. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IŽ,
n/p pročelnica Patricia Percan,
3. Kabinet župana Istarske županije,
4. Služba za javnu nabavu Istarske županije,
5. Pismohrana, ovdje

