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I  UVOD 
      
 Na temelju odredbe članka 23., stavka 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju 
(Narodne novine 25/19), obavljena je provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: lokalne jedinice) na području Osječko-                   
-baranjske županije u 2017. i 2018. 
 
 Provjera je obavljena prema Okviru profesionalnih načela, standarda i smjernica 
Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 17/20) 
i Kodeksu profesionalne etike državnih revizora. 
 

Postupci provjere provedbe naloga i preporuka provedeni su od 1. lipnja 2022. do 14. 
veljače 2023. 
 
 

II. CILJ, PREDMET I METODE PROVJERE PROVEDBE DANIH NALOGA I 
PREPORUKA  

 
 Državni ured za reviziju (dalje u tekstu: Ured) obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja 
i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018., o čemu je sastavljeno izvješće KLASA: 041-
01/18-10/80, URBROJ: 613-16-19-91, od 18. srpnja 2019. Predmet revizije bilo je 
upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne 
samouprave u 2017. i 2018., odnosno vođenje evidencija o nogometnim stadionima i 
igralištima, normativno uređenje upravljanja i raspolaganja, upravljanje i raspolaganje te 
nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. U navedenoj 
reviziji ocijenjeno je da je upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima u 
vlasništvu lokalnih jedinica na području Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. 
učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja. Za utvrđene propuste dano je 205 
preporuka i 53 naloga. Gradu Donjem Miholjcu i općinama Drenje, Marijanci, Petlovac, 
Punitovci, Šodolovci i Trnava dano je po sedam preporuka, općinama Čeminac, Čepin, 
Donja Motičina, Draž, Ernestinovo, Feričanci, Petrijevci, Podravska Moslavina, Satnica 
Đakovačka i Viškovci po šest, općinama Đurđenovac i Strizivojna po pet, gradovima Belom 
Manastiru, Belišću, Đakovu, Našicama, Osijeku i Valpovu te općinama Antunovac, Bilje, 
Bizovac, Darda, Erdut, Jagodnjak, Koška, Magadenovac, Podgorač, Popovac, Semeljci, 
Viljevo i Vuka po četiri, općinama Kneževi Vinogradi, Levanjska Varoš i Vladislavci po tri te 
Općini Gorjani jedna preporuka. Općinama Draž i Đurđenovac dana su po tri naloga, Gradu 
Belom Manastiru i općinama Bilje, Čeminac, Donja Motičina, Drenje, Koška, Levanjska 
Varoš, Petlovac, Podgorač, Podravska Moslavina, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, 
Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo i Viškovci dana su po dva naloga, gradovima Belišću, 
Donjem Miholjcu, Osijeku i Valpovu te općinama Čepin, Darda, Ernestinovo, Feričanci, 
Magadenovac, Popovac i Vladislavci dan je po jedan nalog.    

 Zakonski predstavnici lokalnih jedinica dostavili su Uredu Plan provedbe naloga i 
preporuka s podacima o planiranim aktivnostima i rokovima za provedbu naloga i preporuka. 

 Prema odredbi članka 22., stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, lokalne 
jedinice obvezne su provesti naloge i preporuke dane u izvješću o obavljenoj reviziji u 
rokovima i na način naveden u planu provedbe naloga i preporuka. 

 



2 
 

 Provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. planirana je Programom i planom rada Ureda 
za 2022. 

 Cilj provjere provedbe naloga i preporuka je provjeriti jesu li nalozi i preporuke dani u 
reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u 
vlasništvu lokalnih jedinica na području Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. 
provedeni u rokovima i na način naveden u Planu provedbe naloga i preporuka te jesu li 
lokalne jedinice o provedbi naloga i preporuka izvještavale Ured u roku od 30 dana od 
planiranog vremena provedbe. 

 Predmet provjere su aktivnosti koje su lokalne jedinice trebale provesti u skladu s 
Planom provedbe naloga i preporuka. 

 Za potrebe prikupljanja podataka o provedbi naloga i preporuka, lokalnim jedinicama 
upućen je dopis o aktivnostima koje su poduzete za provedbu naloga i preporuka te je 
zatražena dokumentacija na temelju koje su izvještavale Ured o provedbi danih naloga i 
preporuka. Također, korištene su objave na mrežnim stranicama te su obavljeni razgovori 
sa zaposlenicima lokalnih jedinica. Provjera provedbe danih naloga i preporuka obavljena 
je provjerom dokumentacije. 

 
 

III. PROVEDBA DANIH NALOGA I PREPORUKA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI 
 
 Revizijskim postupcima provjereno je jesu li lokalne jedinice postupile prema nalozima 
i preporukama danim u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. u skladu s planovima provedbe naloga i preporuka. Također, 
provjerena je točnost podataka koji se odnose na izvještavanje o provedbi naloga i 
preporuka. 
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Grad Beli Manastir 
 
 Zakonski predstavnik Grada Belog Manastira od 26. svibnja 2017. i do vremena 
provjere naloga i preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Tomislav Rob. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Grad Beli Manastir te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 1 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

2. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

15. veljače 
2020. 

provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta.  

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

4. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

5. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica.   

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1. Preporuke provedene nakon roka  

 
Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad 
upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
Grad Beli Manastir je u siječnju 2021. s nogometnim klubovima zaključio ugovore o 
upravljanju i korištenju sportskih građevina.  
 

1.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje 
i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Grad Beli Manastir je u siječnju 2021. donio Pravilnik o utvrđivanju kriterija za 
vrednovanje učinkovitosti upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta na 
području Grada, a Analiza učinkovitosti upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta na području Grada izrađena je u veljači 2021. 
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1.3.  Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica.   
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Grad Beli Manastir je u siječnju 2021. donio Pravilnik o utvrđivanju kriterija za 
vrednovanje učinkovitosti upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta na 
području Grada, a Analiza učinkovitosti upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta na području Grada izrađena je u veljači 2021.  

 
1.4. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  

 
Grad Beli Manastir je siječnju 2021. donio Pravilnik o utvrđivanju kriterija za 
vrednovanje učinkovitosti upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta na 
području Grada te s nogometnim klubovima zaključio ugovore o upravljanju i korištenju 
sportskih građevina kojima su utvrđene ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja 
funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Beli Manastir izvještavao je Ured o provedbi naloga i preporuka u roku od 30 
dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Beli Manastir točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Grada Belog Manastira 
 
 Grad Beli Manastir očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća u dijelu koji se 
odnosi na Grad Beli Manastir. 
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Grad Belišće 
 
 Zakonski predstavnik Grada Belišća od 2. lipnja 2017. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Dinko Burić, dr. med. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Grad Belišće te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 2 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

31. prosinca 
2020. 

djelomično 
provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

3. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

4. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
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 Obrazloženje naloga koji nije proveden u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedeni nalog 
 
 Djelomično provedeni nalog odnosi se na područje evidencija o nogometnim
 stadionima i igralištima. 
 
1.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati zemljište i ranije izgrađene objekte na 

nogometnim stadionima i igralištima. 
 Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2020.  

 
Grad Belišće je do konca 2020. u poslovnim knjigama na temelju obavljene procjene 
evidentirao zemljište za dva nogometna igrališta, a za četiri nogometna igrališta 
zemljište i ranije izgrađeni objekti na nogometnim igralištima nisu evidentirani u 
poslovnim knjigama. Grad navodi da su u tijeku radnje za ažuriranje podataka i 
usklađenje vrijednosti u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem.   

 
Grad Belišće je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog ureda za 
reviziju koji nije u cijelosti proveden. 

 
 

 –  Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Belišće izvijestio je Ured o provedbi naloga i preporuka u roku od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Belišće točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Grada Belišća 
 
 Grad Belišće očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća.  
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Grad Donji Miholjac 
 
 Zakonski predstavnik Grada Donjeg Miholjca od 9. lipnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Goran Aladić, dipl. oec. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Grad Donji Miholjac te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 3 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

2. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. ožujka 2020. provedeno 

3. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 31. ožujka 2020. provedeno 

4. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. ožujka 2020. provedeno 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

6. 
 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka  
 

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1.  Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 
 radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 

Zakona upravljanju državnom imovinom. 
  Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 

 
Grad Donji Miholjac je u prosincu 2019. dostavio Ministarstvu državne imovine zahtjev 
za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva za dva nogometna igrališta, od 
kojih je jedno nogometno igralište bilo upisano u zemljišnim knjigama kao društveno 
vlasništvo, a drugo kao vlasništvo Republike Hrvatske. Za nogometno igralište koje je 
u zemljišnim knjigama bilo upisano kao društveno vlasništvo Ministarstvo državne 
imovine nije moglo izdati traženu ispravu te je Grad Donji Miholjac podnio nadležnom 
općinskom sudu prijedlog za upis prava vlasništva, a rješenjem nadležnog općinskog 
suda iz rujna 2020. dopušten je upis prava vlasništva u korist Grada Donjeg Miholjca. 
Za drugo nogometno igralište koje je u zemljišnim knjigama bilo upisano kao vlasništvo 
Republike Hrvatske, Ministarstvo državne imovine je u ožujku 2020. zatražilo izradu 
geodetskog elaborata cijepanja katastarske čestice jer se nogometno igralište nije 
nalazilo na cijeloj katastarskoj čestici. Nakon pribavljanja potrebne dokumentacije 
Grad Donji Miholjac je u veljači 2022. uputio Ministarstvu prostornoga uređenja, 
graditeljstva i državne imovine novi zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis 
prava vlasništva za nogometno igralište.  
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Potrebne isprave za upis prava vlasništva nadležno ministarstvo dostavilo je Gradu u 
ožujku 2022. te je Grad Donji Miholjac podnio nadležnom općinskom sudu prijedlog za 
upis prava vlasništva, a rješenjem nadležnog općinskog suda iz travnja 2022. 
dopušten je upis prava vlasništva u korist Grada Donjeg Miholjca.  
 

1.2. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 

Grad Donji Miholjac je s četiri nogometna kuba zaključio ugovore o upravljanju 
sportskih građevina u prosincu 2020., siječnju 2021. i svibnju 2022., a s dva 
nogometna kluba ugovori nisu zaključeni jer su klubovi prestali s radom te nogometnim 
igralištima upravlja Grad Donji Miholjac.  

 
1.3. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje 
i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 
 Grad Donji Miholjac je u rujnu 2022. izradio Analizu vrednovanja učinkovitosti 

upravljanja nogometnim stadionima i igralištima na području Grada u 2021. 
 
1.4.  Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica.   

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
 Grad Donji Miholjac je u siječnju 2022. donio Procedure analize i vrednovanja učinaka 

upravljanja i korištenja sportskih građevina na području Grada na temelju kojih je u 
rujnu 2022. izradio Analizu vrednovanja učinkovitosti upravljanja nogometnim 
stadionima i igralištima na području Grada u 2021. 

 
1.5. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 

Grad Donji Miholjac je srpnju 2020. donio Odluku o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Grada kojom su utvrđene ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima.  
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 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Donji Miholjac izvijestio je Ured o provedbi jedne preporuke u roku od 30 dana 
od isteka planiranog vremena provedbe. Za jedan nalog i šest preporuka nije izvijestio Ured 
o provedbi.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Donji Miholjac točno izvještavao o provedbi preporuke. 
 
  
 Očitovanje Grada Donjeg Miholjca 
 
 Grad Donji Miholjac očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 
naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-           
-baranjske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na dio Nacrta 
izvješća koji se odnosi na Grad Donji Miholjac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Grad Đakovo 
 
 Zakonski predstavnik Grada Đakova od 12. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Marin Mandarić, dipl. oec. 
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Grad Đakovo te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 4 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno  

2. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. ožujka 2020. 
djelomično 
provedeno 

3. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. ožujka 2020. 
djelomično 
provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca. 
2019. 

provedeno 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
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1. Djelomično provedene preporuke  
 

Djelomično provedene preporuke odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1.  Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  

  Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 

Grad Đakovo je u studenome 2019. donio Odluku o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Grada, a u skladu s navedenom Odlukom u ožujku 
2020. imenovao je Povjerenstvo za održavanje sportskih građevina, koje prema Odluci 
nadzire korištenje sportskih građevina, održavanje sportskih građevina u skladu s 
Odlukom i zaključenim ugovorima te korištenje sportskih prostora na način da se 
poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih djelatnosti. Povjerenstvo za održavanje sportskih 
građevina nije sastavljalo zapisnike o obavljenom nadzoru korištenja sportskih 
građevina te nije analiziralo i vrednovalo učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja. Analiza i 
vrednovanje učinka upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta dijelom je 
obavljena za svaki nogometni klub u izvještajima o izvršenju programa javnih potreba 
u sportu koje su nogometni klubovi dostavili Zajednici sportskih udruga Grada Đakova. 

 
1.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 

Grad Đakovo je u studenome 2019. donio Odluku o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Grada, a u skladu s navedenom Odlukom u ožujku 
2020. imenovao je Povjerenstvo za održavanje sportskih građevina, koje prema Odluci 
nadzire korištenje sportskih građevina, održavanje sportskih građevina u skladu s 
Odlukom i zaključenim ugovorima te korištenje sportskih prostora na način da se 
poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih djelatnosti. Povjerenstvo za održavanje sportskih 
građevina nije uvelo i primjenjivalo kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu Grada Đakova. Navedeni kriteriji i pokazatelji učinkovitosti dijelom su 
sadržani u izvještajima nogometnih klubova o izvršenju programa javnih potreba u 
sportu koje su nogometni klubovi dostavili Zajednici sportskih udruga Grada Đakova. 
 
Grad Đakovo je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog ureda 
za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
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 Grad Đakovo izvještavao je Ured o provedbi preporuka prije isteka planiranog vremena 
za provedbu preporuka.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Đakovo točno izvještavao o provedbi preporuka, osim za preporuku koja se 
odnosi na analizu i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta te preporuku koja se odnosi na uvođenje i primjenu kriterija i pokazatelja 
učinkovitosti i načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima. 
 
 
 Očitovanje Grada Đakova 
 
 Grad Đakovo očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je vezano za preporuke koje su djelomično 
provedene imao obvezu provesti aktivnosti koje se odnose na imenovanje Povjerenstva za 
održavanje sportskih građevina i poboljšanje obavljanja sportskih djelatnosti nakon što se 
donese Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada 
Đakova, što je i napravljeno u utvrđenom roku. Uz Očitovanje Grad Đakovo nije dostavio 
dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo da je izradio analizu i vrednovanje učinaka upravljanja 
i korištenja nogometnih stadiona i igrališta te da je uveo i primjenjivao kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti i načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu Grada Đakova. 
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Grad Našice 
 
 Zakonski predstavnik Grada Našica od 26. svibnja 2017. do 20. svibnja 2021. bio je 
gradonačelnik Josip Miletić, mag. math., a od 21. svibnja 2021. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) gradonačelnik je Krešimir Kašuba, dr. med. vet. 
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Grad Našice te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 5 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

 
31. prosinca 

2019. 
provedeno  

2. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

30. lipnja 2020. provedeno  

3. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. lipnja 2020. provedeno  

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno  
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Našice izvijestio je Ured o provedbi dvije preporuke nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. Za dvije preporuke nije izvijestio Ured o provedbi. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Našice točno izvještavao o provedbi preporuka. 
 
  
 Očitovanje Grada Našica 
 
 Grad Našice očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasan i da prihvaća dane činjenice 
opisane u Nacrtu izvješća. 
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Grad Osijek 
 
 Zakonski predstavnik Grada Osijeka od 12. lipnja 2017. do 3. lipnja 2021. bio je 
gradonačelnik Ivan Vrkić, dipl. iur., a od 4. lipnja 2021. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) gradonačelnik je Ivan Radić, mag. oec. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Grad Osijek te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 6 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. prosinca 
2020. 

djelomično 
provedeno 

2. 
Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

30. lipnja 2020. provedeno 

3. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

30. lipnja 2020. provedeno 

4. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. lipnja 2020. provedeno 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020.  provedeno 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
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1. Djelomično provedena preporuka 
 

Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 
 

1.1. Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 
radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  

 
Grad Osijek je u rujnu 2019. dostavio Ministarstvu državne imovine zahtjev za 
izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva za Sportski centar Brijest s 
popratnom dokumentacijom. Navodi da se do vremena obavljanja provjere provedbe 
naloga i preporuka nadležno ministarstvo nije očitovalo po podnesenom zahtjevu.   
 
Grad Osijek je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda za 
reviziju koja nije u cijelosti provedena. 

 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Osijek izvještavao je Ured o provedbi naloga i preporuka u roku od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Osijek točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Grada Osijeka 
 
 Grad Osijek očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasan s činjenicama opisanim u 
Nacrtu izvješća te da će nadležnom ministarstvu poslati požurnicu za izdavanje isprave 
podobne za upis vlasništva za Sportski centar Brijest. 
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Grad Valpovo 
 
 Zakonski predstavnik Grada Valpova od 9. lipnja 2017. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Matko Šutalo, dipl. iur. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Grad Valpovo te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 7 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

30. lipnja 2020. provedeno 

3. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

 
31. prosinca 

2020. 
provedeno 

4. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020.  

provedeno 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020.  provedeno 
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 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Valpovo izvještavao je Ured o provedbi jednog naloga i dvije preporuke u roku 
od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe te o provedbi dvije preporuke nakon 
roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Valpovo točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Grada Valpova 
 
 Grad Valpovo očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasan s Nacrtom izvješća i da na 
njega nema primjedbi.  
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Općina Antunovac 
 
 Zakonski predstavnik Općine Antunovac od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Davor Tubanjski, bacc. ing. agr. 
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Antunovac te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 8 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

29. veljače 
2020. 

provedeno 

2. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2020. 

 
 

provedeno 
 
 

3. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

29. veljače 
2020. 

provedeno 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Antunovac izvještavala je Ured o provedbi preporuka u roku od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Antunovac točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Antunovac 
 
 Općina Antunovac očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvješća te potvrđuje 
utvrđene činjenice u Nacrtu izvješća za Općinu Antunovac.  
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Općina Bilje 
 
 Zakonski predstavnik Općine Bilje od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Željko Cickaj, iur. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Bilje te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 9 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

2. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

4. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

5. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

 
 Obrazloženje naloga koji nije proveden u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedeni nalog 
 

Djelomično provedeni nalog odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 
 

1.1.  Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 
količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.  

 Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2019.  
 

Općina Bilje je u 2019. u poslovnim knjigama evidentirala tri nogometna igrališta 
pojedinačne vrijednosti od 1,00 kn. Procjena vrijednosti nogometnih igrališta nije 
obavljena.  
 
Općina Bilje je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog ureda za 
reviziju koji nije u cijelosti proveden. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Bilje nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
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 Očitovanje Općine Bilje 
 
 Općina Bilje očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća te da će  
povjerenstvo za procjenu imovine procijeniti vrijednost igrališta koja će se evidentirati u 
poslovnim knjigama. 
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Općina Bizovac 
 
 Zakonski predstavnik Općine Bizovac od 8. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Srećko Vuković.  
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Bizovac te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 10 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

2. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

3. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

 
Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 

preporuka daje se u nastavku. 
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1. Djelomično provedene preporuke 
 

Djelomično provedene preporuke odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019.  
 
Općina Bizovac je u veljači 2022. vrednovanje učinka upravljanja i korištenja 
nogometnih stadiona i igrališta za svaki nogometni klub dijelom obavila na temelju 
prikupljene dokumentacije pri raspisivanju poziva za financiranje udruga.  

 
1.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019.  
 
Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Bizovac dijelom su sadržani u prikupljenoj 
dokumentaciji od nogometnih klubova pri raspisivanju poziva za financiranje udruga.  

 
Općina Bizovac je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Bizovac izvještavala je Ured o provedbi preporuka u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Bizovac točno izvještavala o provedbi preporuka, osim za preporuku koja se 
odnosi na analizu i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta te preporuku koja se odnosi na uvođenje i primjenu kriterija i pokazatelja 
učinkovitosti i načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima. 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 Očitovanje Općine Bizovac 
 
 Općina Bizovac očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da u cijelosti prihvaća Nacrt izvješća u dijelu 
koji se odnosi na Općinu Bizovac.  
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Općina Čeminac 
 
 Zakonski predstavnik Općine Čeminac od 26. svibnja 2017. do 27. lipnja 2022. bio je 
općinski načelnik Zlatko Pinjuh, dr. med. Od 13. srpnja 2022. do 22. rujna 2022. dužnost 
općinskog načelnika obavljala je povjerenica Vlade Republike Hrvatske Verica Tomić, a od 
23. rujna 2022. i do vremena provjere naloga i preporuka (prosinac 2022.) općinski načelnik 
je Danijel Rešetar. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Čeminac te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 11 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

1. studenoga 
2019. 

nije provedeno 

2. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. prosinca 

2019. 
provedeno 

3. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

1. studenoga 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

5. 
 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

6. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

7. 

Naloženo je nabavu robe obavljati u skladu s 
odredbama Pravilnika o nabavi roba, radova i 
usluga do vrijednosti na koje se ne primjenjuje 
Zakon o javnoj nabavi. 

15. listopada 
2019. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka  

 
Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje upravljanja 
i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1 Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
 
Općina Čeminac je u rujnu 2020. s jednim nogometnim klubom zaključila ugovor o 
upravljanju i korištenju sportske građevine. S drugim nogometnim klubom nije 
zaključila ugovor o korištenju sportske građevine, nego je nogometnom klubu darovala 
nogometno igralište na temelju ugovora o darovanju zaključenog u siječnju 2021.   
 

1.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje 
i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019.  
 
Općina Čeminac je Analizu vrednovanja učinkovitosti upravljanja nogometnim 
stadionima i igralištima na području Općine od 2018. do 2022. izradila u 2022. 
 

1.3. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica.   
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019.   

 



31 
 

Općina Čeminac je ciljeve i kriterije učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim 
igralištima u vlasništvu Općine utvrdila obavljenom Analizom vrednovanja učinkovitosti 
upravljanja nogometnim stadionima i igralištima na području Općine koja je izrađena u 
2022. 
 

 
2. Nalog koji nije proveden 

 
Nalog koji nije proveden odnosi se na područje evidencija o nogometnim stadionima i 
igralištima.  
 

2.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 Rok za provedbu naloga bio je 1. studenoga 2019. 
 
Općina Čeminac nije u poslovnim knjigama evidentirala zemljište i ranije izgrađene 
objekte na nogometnim stadionima i igralištima. 
 
Općina Čeminac je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog ureda 
za reviziju koji nije proveden. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Čeminac izvještavala je Ured o provedbi naloga i preporuka prije isteka 
planiranog vremena za provedbu naloga i preporuka.   
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Čeminac točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka, osim za nalog 
koji se odnosi na evidentiranje u poslovnim knjigama zemljišta i ranije izgrađenih objekata 
na nogometnim igralištima, preporuku koja se odnosi na davanje nogometnih stadiona i 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim klubovima, preporuku koja se odnosi na 
analizu i vrednovanje učinka upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta te 
preporuku koja se odnosi na uvođenje i primjenjivanje kriterija i pokazatelja učinkovitosti i 
načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima. 
 
 
 Očitovanje Općine Čeminac 
 
 Općina Čeminac očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je novoizabrani općinski načelnik stupio na 
dužnost 23. rujna 2022. i da nije obavljena zakonska primopredaja vlasti zbog čega nije bio 
upoznat s problematikom poslovanja Općine Čeminac te da će uočene nedostatke koji su 
opisani u Nacrtu izvješća u što kraćem roku riješiti.  
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Općina Čepin 
 
 Zakonski predstavnik Općine Čepin od 12. lipnja 2017. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Dražen Tonkovac. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Čepin te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 12 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

2. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. prosinca 

2020. 
provedeno 

3. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

5. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2020. 

djelomično 
provedeno 

6. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

djelomično 
provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Nalog proveden nakon roka 
 

Nalog proveden nakon roka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima.  

 
1.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati zemljište i ranije izgrađene objekte na 

nogometnim stadionima i igralištima.  
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2020. 
 
Općina Čepin je u poslovnim knjigama evidentirala nogometna igrališta u svom 
vlasništvu u 2020. u vrijednosti od 1,00 kn, a u lipnju 2022. po procijenjenoj vrijednosti. 
 

 
2. Djelomično provedene preporuke 
 

Djelomično provedene preporuke odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima.  

 
2.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Čepin je u prosincu 2020. donijela Pisane procedure o utvrđivanju kriterija za 
vrednovanje i pokazatelje učinkovitosti upravljanja stadionima i igralištima na području 
Općine, a analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta do vremena obavljanja provjere provedbe naloga i preporuka (listopad 2022.) 
nije napravljena.  

 
2.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
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Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Čepin je u prosincu 2020. donijela Pisane procedure o utvrđivanju kriterija za 
vrednovanje i pokazatelje učinkovitosti upravljanja stadionima i igralištima na području 
Općine kojima je utvrdila kriterije za vrednovanje i pokazatelje uspješnosti poslovanja. 
Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta 
do vremena obavljanja revizije (listopad 2022.) nije napravljena.  
 
Općina Čepin je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Čepin nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
 
 
 Očitovanje Općine Čepin 
 
 Općina Čepin očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća činjenice opisane u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Općinu Čepin.   
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Općina Darda 
 
 Zakonski predstavnik Općine Darda od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere naloga 
i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Anto Vukoje. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Darda te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 13 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

30. lipnja 2020. 
nije  

provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

30. lipnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

3. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

30. lipnja 2020. 
nije  

provedeno 

4. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. lipnja 2020. 
nije  

provedeno 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020. 
nije 

 provedeno 
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 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka provedena nakon roka  

 
Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1.  Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
 
Općina Darda je u listopadu 2022. s nogometnim klubovima zaključila ugovore o 
upravljanju i korištenju nogometnih igrališta.  
 
 

2.  Nalog i preporuke koji nisu provedeni 
 
Nalog i preporuke koji nisu provedeni odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima, područje upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim 
stadionima i igralištima.  
 

2.1.  Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2020. 
 

 Općina Darda nije u poslovnim knjigama evidentirala zemljište i ranije izgrađene 
objekte na nogometnim stadionima i igralištima. 
 

2.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje 
i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 

 Općina Darda nije analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje 
i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  
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2.3. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica.   
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 
Općina Darda nije uvela i primjenjivala kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica.   

 
2.4. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 

 Općina Darda nije utvrdila ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja 
i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba.  
 
Općina Darda je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama 
Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Darda nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
 
  
 Očitovanje Općine Darda 
 
 Općina Darda očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da su podaci u Nacrtu izvješća koji se odnose 
na Općinu Darda pravilno utvrđeni te da će u najkraćem mogućem roku implementirati sve 
predložene preporuke i mjere iz Nacrta izvješća.  
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Općina Donja Motičina 
 

Zakonski predstavnik Općine Donja Motičina od 23. svibnja 2017. i do vremena 
provjere naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Željko Kovačević. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Donja Motičina te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 14 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

30. lipnja 2020. nije provedeno 

2. 

Naloženo je je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

30. lipnja 2020. 
djelomično 
provedeno 

3. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 30. lipnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

4. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

30. lipnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

30. lipnja 2020. nije provedeno 

6. 
 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

30. lipnja 2020. nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. lipnja 2020. 
 

nije provedeno 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka 
 

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem 
nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 

Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
 
Općina Donja Motičina je registar imovine ustrojila u 2022.  
 

1.2. Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati 
u registar imovine te u registru navesti podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
 
Općina Donja Motičina je u registar imovine upisala nogometna igrališta u 2022.  

 
1.3. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
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Općina Donja Motičina je Odluku o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina 
u vlasništvu Općine kojom su utvrđene ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja 
funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima donijela u rujnu 
2022. 

 
 
2.  Djelomično provedeni nalog 
 

Djelomično provedeni nalog odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 
 

2.1.  Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 
popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2020. 
 
Općina Donja Motičina obavila je godišnji popis imovine i obveza sa stanjem na 31. 
prosinca 2020. i 2021., a obavljenim popisima nisu popisana nogometna igrališta u 
vlasništvu Općine.  

 
Općina Donja Motičina je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog 
ureda za reviziju koji nije u cijelosti proveden. 

 
 
3.  Nalog i preporuke koji nisu provedeni 
 

Nalog i preporuke koji nisu provedeni odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 
 

3.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 
količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. lipnja 2020. 
 
Općina Donja Motičina nije u poslovnim knjigama evidentirala nogometne stadione i 
igrališta po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim 
podacima, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

 
3.2.  Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
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 Općina Donja Motičina nije kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje 
i korištenje nogometnim klubovima utvrdila međusobna prava i obveze lokalne jedinice 
i nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona. 

 
3.3. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 

 Općina Donja Motičina nije analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja 
nogometnih stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
identificiranja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 
3.4. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 

 Općina Donja Motičina nije uvela i primjenjivala kriterije i pokazatelje učinkovitosti te 
načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u 
vlasništvu i suvlasništvu lokalnih jedinica. 

 
Općina Donja Motičina navodi da pri provođenju naloga i preporuka nije izvršila sve 
svoje obveze zbog neiskustva zaposlenika i manjka vremena zato što su u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine od 2019. radila tri pročelnika.  
 
Općina Donja Motičina je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i 
preporukama Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Donja Motičina nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
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 Očitovanje Općine Donja Motičina 
 
 Općina Donja Motičina očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 
naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-           
-baranjske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvješća 
te da će postupiti prema nalozima Državnog ured za reviziju koji nisu provedeni ili su 
djelomično provedeni. 
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Općina Draž 
 
 Zakonski predstavnik Općine Draž od 24. svibnja 2017. i do vremena provjere naloga 
i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Stipan Šašlin, dipl. ing. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Draž te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 15 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. prosinca 
2020.  

nije  
provedeno 

2. 

Naloženo je je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno  
nakon roka 

3. 
Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

4. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu.  

31. prosinca 
2020. 

djelomično 
provedeno 

5. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2020. 

nije  
provedeno 

8. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

nije  
provedeno 

9. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Nalozi i preporuke provedeni nakon roka 
 

Nalozi i preporuke provedeni nakon roka odnose se na područje evidencija o 
nogometnim stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad 
upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 

količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2020. 
 
Općina Draž je u poslovnim knjigama evidentirala nogometna igrališta u svom 
vlasništvu u listopadu 2022.  
 

1.2.  Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2020. 
 
Općina Draž je u poslovnim knjigama evidentirala zemljište i ranije izgrađene objekte 
na nogometnim igralištima u svom vlasništvu u listopadu 2022.  
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1.3.   Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati 
u registar imovine te u registru navesti podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
Općina Draž je nogometna igrališta u svom vlasništvu upisala u registar imovine u 
listopadu 2022.  

 
1.4. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina Draž je s nogometnim klubovima zaključila ugovore o upravljanju sportskim 

građevinama u listopadu 2022. 
 
1.5. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina Draž je Odluku o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 

vlasništvu Općine kojom su utvrđene ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima donijela u listopadu 
2022. 

 
 
2. Djelomično provedeni nalog 
 
 Djelomično provedeni nalog odnosi se na područje evidencija o nogometnim 

stadionima i igralištima.  
 
2.1. Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 

popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 

 Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina Draž je obavljenim popisom imovine i obveza sa stanjem na 31. prosinca 2020. 

popisala samo izvršena ulaganja Općine u objekte na dva nogometna igrališta, dok 
sva nogometna igrališta te zemljište i ranije izgrađeni objekti na nogometnim igralištima 
nisu popisani. 
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 Općina Draž je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog ureda za 
reviziju koji nije u cijelosti proveden. 

 
 
3. Preporuke koje nisu provedene 
 
 Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje evidencija o nogometnim 

stadionima i igralištima te područje upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima.   

 
3.1. Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 

radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina Draž nije u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzimala 

aktivnosti radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema 
odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom. 

 
3.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
 Općina Draž nije analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 
3.3. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 

Općina Draž nije uvela i primjenjivala kriterije i pokazatelje učinkovitosti i načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 

 
 Općina Draž navodi da preporuke nisu provedene u planiranom roku zbog posebnih 

uvjeta rada tijekom pandemije u 2020. i 2021. 
 

Općina Draž je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog ureda 
za reviziju koje nisu provedene. 
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 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Draž nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
 
 
 Očitovanje Općine Draž 
 
 Općina Draž očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

Općina Drenje 
 
 Zakonski predstavnik Općine Drenje od 8. lipnja 2017. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Slavko Dešić, dipl. ing. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Drenje te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 16 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. ožujka 2020. 
djelomično 
provedeno 

3. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

29. veljače 
2020. 

djelomično 
provedeno 

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
29. veljače 

2020. 
provedeno 

5. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

29. veljače 
2020. 

nije provedeno 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta.  

31. ožujka 2020. nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

30. travnja 2020. nije provedeno 

8. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. travnja 2020. nije provedeno 

9. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. travnja 2020. nije provedeno 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka provedena nakon roka 
 

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 

radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020.  
 
Općina Drenje je u 2019. dostavila Ministarstvu državne imovine zahtjev za izdavanje 
isprave podobne za upis prava vlasništva za nogometna igrališta u Mandićevcu, 
Pridvorju i Slatiniku Drenjskom. U svibnju 2020. Ministarstvo državne imovine izdalo je 
Općini isprave (tabularne izjave) kojima je odobren u zemljišnim knjigama upis 
vlasništva Općine na navedenim nogometnim igralištima. Za nogometna igrališta u 
Bračevcima i Potnjanima je u 2022. prema obrazloženju Općine u zemljišnim knjigama 
obavljen upis vlasništva Općine na temelju obavljene geodetsko-katastarske izmjere 
zemljišta. 
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2. Djelomično provedeni nalozi 
 
 Djelomično provedeni nalozi odnose se na područje evidencija o nogometnim 

stadionima i igralištima.  
 

2.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 
količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2020.  
 
Općina Drenje je u 2021. u poslovnim knjigama evidentirala izvršena ulaganja Općine 
u tri nogometna igrališta, dok vrijednost zemljišta i ranije izgrađenih objekata na 
navedenim nogometnim igralištima te ostalim nogometnim igralištima (pet igrališta) u 
vlasništvu Općine nije evidentirana u poslovnim knjigama.  

 
2.2. Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 

popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 29. veljače 2020.  

 
Općina Drenje je obavljenim popisom imovine i obveza na 31. prosinca 2021. popisala 
izvršena ulaganja Općine u tri nogometna igrališta, dok vrijednost zemljišta i ranije 
izgrađenih objekata na navedenim nogometnim igralištima te ostalim nogometnim 
igralištima (pet igrališta) u vlasništvu Općine nije popisana obavljenim popisom 
imovine i obveza.  
 
Općina Drenje je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima Državnog ureda za 
reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 

 
 

3. Preporuke koje nisu provedene 
 

 Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem 
nogometnim stadionima i igralištima.   

 
3.1. Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati 

u registar imovine te u registru navesti podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine.  
Rok za provedbu preporuke bio je 29. veljače 2020. 
 
Općina Drenje nije nogometne stadione i igrališta u svom vlasništvu ili suvlasništvu 
upisala u registar imovine te u registru navela podatke propisane Uredbom o registru 
državne imovine.  
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3.2. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 
Općina Drenje nije kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i 
korištenje nogometnim klubovima utvrdila međusobna prava i obveze lokalne jedinice 
i nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta.  

 
3.3. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 3. travnja 2020. 

 
Općina Drenje nije analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 
3.4. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. travnja 2020.  
 
Općina Drenje nije uvela i primjenjivala kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 

 
3.5. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. travnja 2020.  
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Općina Drenje nije utvrdila ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja 
i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 
Općina Drenje je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu provedene. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Drenje nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
 
  
 Očitovanje Općine Drenje 
 
 Općina Drenje očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća te da će i nadalje 
postupati prema nalozima i preporukama koji još nisu provedeni.  
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Općina Đurđenovac 
 

Zakonski predstavnik Općine Đurđenovac od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Hrvoje Topalović, dipl. iur. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Đurđenovac te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 17 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. ožujka 2020. 
djelomično 
provedeno 

2. 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

3. 
Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

4. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

15. siječnja 
2020.  

provedeno 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

6. 
 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2019. 

provedeno 



54 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1.  Djelomično provedena preporuka 
 

Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 
 

1.1  Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 
radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020.  

 
Općina Đurđenovac je u lipnju 2019. dostavila Ministarstvu državne imovine zahtjev 
za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva, s popratnom dokumentacijom, 
za tri nogometna igrališta. Navodi da traženu ispravu nije zaprimila do vremena 
obavljanja provjere provedbe naloga i preporuka (lipanj 2022.) niti je od Ministarstva 
državne imovine dobila pisani odgovor na upućeni zahtjev.  
 
Općina Đurđenovac je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog 
ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 

 
 

– Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 

revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Đurđenovac izvještavala je Ured o provedbi naloga i preporuka u roku od 30 

dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
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 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Đurđenovac točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
 
 Očitovanje Općine Đurđenovac 
 
 Općina Đurđenovac očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 
naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-           
-baranjske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da se slaže s činjenicama koje su 
opisane u Nacrtu izvješća.  
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Općina Erdut 
 
 Zakonski predstavnik Općine Erdut od 25. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Jugoslav Vesić. 
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Erdut te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 18 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

2. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

30. lipnja 2020. nije provedeno 

3. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. lipnja 2020. nije provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020. nije provedeno 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
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1.  Preporuke koje nisu provedene 
 

Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima.  
 

1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
 

 Općina Erdut nije analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 
1.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 

 Općina Erdut nije uvela i primjenjivala kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
 

1.3.  Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  

 
 Općina Erdut nije utvrdila ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja 

i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 
Općina Erdut je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog ureda 
za reviziju koje nisu provedene. 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Erdut izvijestila je Ured o provedbi jedne preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. Za tri preporuke nije izvijestila Ured o provedbi. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Erdut točno izvještavala o provedbi preporuke. 
 
  
 Očitovanje Općine Erdut 
 
 Općina Erdut očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća te će u siječnju 
2023. pripremiti nacrt odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu Općine Erdut i uputiti je Općinskom vijeću na usvajanje.  
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Općina Ernestinovo 
 
 Zakonski predstavnik Općine Ernestinovo od 29. svibnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinska načelnica Marijana Janušić, univ. spec. oec. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Ernestinovo te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 19 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

2. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 21. lipnja 2019. provedeno 

3. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

21. lipnja 2019. provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

5. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. svibnja 
2020. 

nije provedeno 

6. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. svibnja 
2020. 

nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. svibnja 
2020. 

provedeno 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Nalog proveden nakon roka 
 

Nalog proveden nakon roka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 

 
1.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati zemljište i ranije izgrađene objekte na 

nogometnim stadionima i igralištima.  
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2019.  
 
Općina Ernestinovo je na temelju obavljene procjene zemljište i ranije izgrađene 
objekte na nogometnim igralištima evidentirala u poslovnim knjigama u travnju 2020.   
 

 
2.  Preporuke koje nisu provedene 
 

Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima.  
 

2.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. svibnja 2020. 
 

 Općina Ernestinovo nije analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja 
nogometnih stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
identificiranja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
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2.2 Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. svibnja 2020.  
 
Općina Ernestinovo nije uvela i primjenjivala kriterije i pokazatelje učinkovitosti te 
načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u 
vlasništvu i suvlasništvu lokalnih jedinica. 

 
Općina Ernestinovo je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama 
Državnog ureda za reviziju koje nisu provedene. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Ernestinovo izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i tri preporuke u roku 
od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. Za tri preporuke nije izvijestila Ured o 
provedbi. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Ernestinovo točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Ernestinovo 
 
 Općina Ernestinovo očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 
naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-           
-baranjske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća dio Nacrta izvješća koji 
se odnosi na Općinu Ernestinovo te da će postupiti prema danim preporukama.  
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Općina Feričanci 
 
 Zakonski predstavnik Općine Feričanci od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Marko Knežević, prof. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Feričanci te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 20 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

31. prosinca 
2020. 

djelomično 
provedeno 

2. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. prosinca 

2019. 
provedeno 

3. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

5. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

6. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka 
 

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Feričanci je Analizu i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja nogometnim 
igralištima izradila u lipnju 2022. 

 
1.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Feričanci je kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja 
i raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu Općine utvrdila obavljenom 
Analizom i vrednovanjem učinaka upravljanja i korištenja nogometnim igralištima koja 
je izrađena u lipnju 2022. 

 
1.3. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
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Općina Feričanci je ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima utvrdila Odlukom o načinu 
upravljanja i korištenja nogometnim sportskih građevina u vlasništvu Općine koja je 
donesena u lipnju 2022. 

 
 
2. Djelomično provedeni nalog 
 

Djelomično provedeni nalog odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 
 

2.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima.  
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Feričanci je u poslovnim knjigama evidentirala vrijednost izvršenih ulaganja 
Općine u nogometna igrališta, a za izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti 
nekretnina u vlasništvu Općine zaključen je ugovor u listopadu 2022.  

 
Općina Feričanci je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog ureda 
za reviziju koji nije u cijelosti proveden. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Feričanci izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i tri preporuke prije isteka 
planiranog vremena za provedbu preporuka. Za tri preporuke nije izvijestila Ured o provedbi.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Feričanci točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka, osim za nalog 
koji se odnosi na evidentiranje u poslovnim knjigama zemljišta i ranije izgrađenih objekata 
na nogometnim igralištima. 
 
  
 Očitovanje Općine Feričanci 
 
 Općina Feričanci očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća.  
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Općina Gorjani 
 
 Zakonski predstavnik Općine Gorjani od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Ivan Lović, mag. ing. agr. 
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Gorjani te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 21 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je za nogometno igralište 
Tomašanci, koje je u zemljišnoj knjizi upisano 
kao vlasništvo Republike Hrvatske, poduzeti 
radnje radi upisa vlasništva na nogometnom 
igralištu u skladu s odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedena preporuka 
 

Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 
 

1.1. Preporučeno je za nogometno igralište Tomašanci, koje je u zemljišnoj knjizi upisano 
kao vlasništvo Republike Hrvatske, poduzeti radnje radi upisa vlasništva na 
nogometnom igralištu u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom 
imovinom.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019.  

 
Općina Gorjani je u prosincu 2019. dostavila Ministarstvu državne imovine zahtjev za 
izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva za nogometno igralište Tomašanci 
s popratnom dokumentacijom te je u narednom razdoblju slala upite Ministarstvu 
vezane za dobivanje povratne informacije o statusu podnesenog zahtjeva. Ministarstvo 
prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u kolovozu 2022. zatražilo od 
Općine Gorjani dopunu dokumentacije za nekretninu koja je predmet zahtjeva te je 
daljnji postupak u tijeku.  
 
Općina Gorjani je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda 
za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Gorjani izvijestila je Ured o provedbi preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Gorjani točno izvještavala o provedbi preporuke. 
 
  
 Očitovanje Općine Gorjani 
 
 Općina Gorjani očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da se slaže s činjenicama opisanim u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Općinu Gorjani.  
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Općina Jagodnjak 
 
 Zakonski predstavnik Općine Jagodnjak od 24. svibnja 2017. do 19. svibnja 2021. bio 
je općinski načelnik Stevo Mlinarević, a od 20. svibnja 2021. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) općinska načelnica je Danijela Mlinarević. 
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Jagodnjak te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 22 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je od davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

30. studenoga 
2019. 

provedeno 

2. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

30. studenoga 
2019. 

provedeno 

3. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. studenoga 
2019. 

provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. studenoga 
2019. 

provedeno 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Jagodnjak izvijestila je Ured o provedbi preporuka prije isteka planiranog 
vremena za provedbu preporuka.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Jagodnjak točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Jagodnjak 
 
 Općina Jagodnjak očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da u cijelosti prihvaća činjenice i navode 
opisane u Nacrtu izvješća.  
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Općina Kneževi Vinogradi 
 
 Zakonski predstavnik Općine Kneževi Vinogradi od 26. svibnja 2017. i do vremena 
provjere preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Vedran Kramarić, mag. iur. 
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Kneževi Vinogradi te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 23 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

1. listopada 
2020. 

provedeno 

2. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

1. listopada 
2020. 

provedeno 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba.  

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Kneževi Vinogradi izvijestila je Ured o provedbi jedne preporuke u roku od 30 
dana od isteka planiranog roka provedbe, a o provedbi dvije preporuke nakon roka od 30 
dana od isteka planiranog roka provedbe.  
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 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Kneževi Vinogradi točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Kneževi Vinogradi 
 
 Općina Kneževi Vinogradi očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri 
provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća.  
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Općina Koška 
 
 Zakonski predstavnik Općine Koška od 24. svibnja 2017. i do vremena provjere naloga 
i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Zoran Kovačević, dipl. oec. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Koška te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 24 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019.  

provedeno 

2. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu.  

31. siječnja 
2020.  

provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta.  

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

4. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. ožujka 2020. provedeno 

5. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. ožujka 2020. provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Koška izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i dvije preporuke prije isteka 
planiranog vremena provedbe naloga i preporuka, a jednog naloga i dvije preporuke u roku 
od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Koška točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Koška 
 
 Općina Koška očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća utvrđene činjenice u Nacrtu 
izvješća.  
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Općina Levanjska Varoš 
 
 Zakonski predstavnik Općine Levanjska Varoš od 26. svibnja 2017. i do vremena 
provjere naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Slavko Tidlačka. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Levanjska Varoš te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 25 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

 
31. prosinca 

2019. 

provedeno 
nakon roka 

2. 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

30. lipnja 2020. 
djelomično 
provedeno 

3. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. siječnja 
2020. 

 

djelomično 
provedeno 

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 13. rujna 2019. provedeno 

5. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

30. lipnja 2020. provedeno  

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
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1. Preporuka provedena nakon roka 
 

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima.  

 
1.1.  Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 

radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019.  
 
Općina Levanjska Varoš je u listopadu 2019. za nogometno igralište u Levanjskoj 
Varoši koje je bilo u suvlasništvu Općine i Republike Hrvatske dostavila Ministarstvu 
državne imovine zahtjev za suglasnost na geodetski elaborat za diobu ili spajanje 
katastarskih čestica. Općina navodi da na navedeni zahtjev nije dobila suglasnost jer 
dio katastarske čestice na kojoj se nalazi nogometno igralište nije u građevinskoj zoni, 
a za dio katastarske čestice utvrđeno je da je u posjedu bivše Mjesne zajednice 
Levanjska Varoš te je Općina putem ovlaštenog odvjetničkog ureda podnijela zahtjev 
za mirno rješavanje spora. Izvansudskom nagodbom koju su zaključili Općina i 
nadležno državno odvjetništvo u travnju 2020. dopušten je upis vlasništva nad 
nogometnim igralištem u korist Općine.  

 
 
2. Djelomično provedeni nalozi 
 

Djelomično provedeni nalozi odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 
 

2.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 
količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2020.  
 
Općina je u poslovnim knjigama evidentirala zgradu na nogometnom igralištu, a 
zemljište na kojem se nalazi nogometno igralište nije evidentirano u poslovnim 
knjigama. Općina navodi da će se evidencija nogometnog igrališta u poslovnim 
knjigama obaviti nakon obavljene procjene.   
 

2.2. Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 
popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. siječnja 2020.  

 
Općina Levanjska Varoš obavila je godišnji popis imovine i obveza sa stanjem na 31. 
prosinca 2019. kojim je popisala zgradu na nogometnom igralištu, a zemljište na kojem 
se nalazi nogometno igralište nije popisano obavljenim popisom.  
 
Općina Levanjska Varoš je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima 
Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 
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 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Levanjska Varoš izvijestila je Ured o provedbi jedne preporuke u roku od 30 
dana od isteka planiranog vremena provedbe. Za dva naloga i dvije preporuke nije izvijestila 
Ured o provedbi.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Levanjska Varoš točno izvještavala o provedbi preporuke. 
 
  
 Očitovanje Općine Levanjska Varoš 
 
 Općina Levanjska Varoš očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 
naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-             
-baranjske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvješća.  
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Općina Magadenovac 
 
 Zakonski predstavnik Općine Magadenovac od 29. svibnja 2017. i do vremena 
provjere naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Stjepan Živković. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Magadenovac te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 26 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. ožujka 2020. provedeno 

3. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

4. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
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Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Nalog i preporuke provedeni nakon roka 
 

Nalog i preporuke provedeni nakon roka odnose se na područje evidencija o 
nogometnim stadionima i igralištima te područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1.  Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati zemljište i ranije izgrađene objekte na 

nogometnim stadionima i igralištima. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2020.  
 
Općina Magadenovac je u poslovnim knjigama evidentirala nogometna igrališta u 
prosincu 2020. na temelju procjene koja je obavljena na temelju podataka o tržišnoj 
vrijednosti nekretnina koji su dobiveni od nadležne ispostave porezne uprave.  

 
1.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Magadenovac je Analizu upravljanja i raspolaganja sportskim građevinama i 
nogometnim igralištima u vlasništvu Općine izradila u lipnju 2021. 

 
1.3. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Magadenovac je ciljeve, kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
Općine utvrdila obavljenom Analizom upravljanja i raspolaganja sportskim 
građevinama i nogometnim igralištima u vlasništvu Općine koja je izrađena u lipnju 
2021. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Magadenovac izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i jedne preporuke u 
roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe, a o provedbi tri preporuke nakon 
roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe.  
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 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Magadenovac točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
 
 Očitovanje Općine Magadenovac 
 
 Općina Magadenovac očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 
naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-             
-baranjske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na Nacrt 
izvješća.  
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Općina Marijanci 
 
 Zakonski predstavnik Općine Marijanci od 2. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Darko Dorkić. 
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Marijanci te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 27 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

2. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. prosinca 

2019. 
provedeno 

3. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta.  

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

5. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

6. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

 
Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 

preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedena preporuka 
 

Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima.  
 

1.1. Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 
radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
Općina Marijanci je u listopadu 2019. dostavila Ministarstvu državne imovine zahtjev 
za darovanje nekretnine odnosno nogometnog igrališta u Bočkincima radi stjecanja 
vlasništva nad nogometnim igralištem na kojem se planira izgradnja novih sportskih 
sadržaja, a u listopadu 2022. uputila je nadležnom ministarstvu zahtjev za darovanje  
nekretnine odnosno nogometnog igrališta u Čamagajevcima na kojem se nakon 
provedene legalizacije objekta planiraju ulaganja i ponovno otvaranje nogometnog 
kluba. U srpnju 2022. nadležno ministarstvo je Općini, radi rješavanja zahtjeva za 
darovanje nogometnog igrališta u Bočkincima koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, 
uputilo dopis kojim se traži dopuna dokumentacije te je daljnji postupak u tijeku. 

 
Općina Marijanci je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda 
za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 
 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Marijanci izvijestila je Ured o provedbi tri preporuke prije isteka planiranog 
vremena za provedbu preporuka. Za četiri preporuke nije izvijestila Ured o provedbi.  
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 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Marijanci točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Marijanci 
 
 Općina Marijanci očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvješća.  
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Općina Petlovac 
 
 Zakonski predstavnik Općine Petlovac od 29. svibnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Milan Knežević. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Petlovac te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 28 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

2. 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. ožujka 2020. nije provedeno 

3. 
 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. ožujka 2020. 
djelomično 
provedeno 

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 31. ožujka 2020. provedeno 

5. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. ožujka 2020. provedeno 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 
Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

8. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

9. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka 
 

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad 
upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima.  
 

1.1. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 

 
Općina Petlovac je s nogometnim klubovima zaključila ugovore o upravljanju sportskim 
građevinama u listopadu 2022. 

 
1.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
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Općina Petlovac je Analizu upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu Općine za 2019., 2020. i 2021. izradila u listopadu 2022. 

 
1.3. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Petlovac je kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja 
i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine utvrdila 
obavljenom Analizom upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
u vlasništvu Općine za 2019., 2020. i 2021. koja je izrađena u listopadu 2022. 

 
1.4. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
Općina Petlovac je Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu Općine koja je donesena u veljači 2020. utvrdila ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima. 
 

 
2. Djelomično provedeni nalog i preporuka 
 

Djelomično provedeni nalog i preporuka odnose se na područje evidencija o 
nogometnim stadionima i igralištima.  
 

2.1. Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 
radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
Općina Petlovac je radi upisa vlasništva na nogometnim stadionima i igralištima u 
2019. poduzela aktivnosti za legalizaciju sportskih objekata koji se nalaze na 
nogometnim igralištima. Općina navodi da se katastarska čestica na kojoj se nalazi 
nogometno igralište u Torjancima koje je u vlasništvu Republike Hrvatske nalazi na 
popisu čestica u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske te je potrebno provesti dodatne radnje kako bi se nogometno 
igralište sa zgradom izdvojilo iz navedene katastarske čestice te se na izdvojenom 
dijelu katastarske čestice upisala Općina kao vlasnik.  
 

2.2. Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 
popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu.  
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Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2020.  
 
Općina Petlovac obavila je godišnji popis imovine i obveza sa stanjem na 31. prosinca 
2020. i 2021., a obavljenim popisima nisu popisana nogometna igrališta u vlasništvu 
Općine.  

 
Općina Petlovac je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci 
Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 
 

 
3. Nalog koji nije proveden 
 

Nalog koji nije proveden odnosi se na područje evidencija o nogometnim stadionima i 
igralištima.  
 

3.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 
količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2020. 
 
Općina Petlovac nije u poslovnim knjigama evidentirala nogometne stadione i igrališta 
po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u 
skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 

 
Općina Petlovac je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog ureda za 
reviziju koji nije proveden. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Petlovac izvijestila je Ured o provedbi pet preporuka u roku od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. Za dva naloga i dvije preporuke nije izvijestila Ured o 
provedbi.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Petlovac točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Petlovac 
 
 Općina Petlovac očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama koje su opisane 
u Nacrtu izvješća.  
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Općina Petrijevci 
 
 Zakonski predstavnik Općine Petrijevci od 23. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Ivo Zelić, dipl. ing. 
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Petrijevci te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 29 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 
Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
15. veljače 

2020. 
provedeno 

2. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

15. veljače 
2020. 

provedeno 

3. 
 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

30. lipnja 2020. provedeno 

4. 
Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

30. lipnja 2020. provedeno 

5. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. lipnja 2020. provedeno 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020. provedeno 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Petrijevci nije izvještavala Ured o provedbi preporuka.  
 
  
 Očitovanje Općine Petrijevci 
 
 Općina Petrijevci očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na Nacrt izvješća.  
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Općina Podgorač 
 
 Zakonski predstavnik Općine Podgorač od 23. svibnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Goran Đanić. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Podgorač te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 30 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

2. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

15. siječnja 
2020. 

djelomično 
provedeno 

3. 
 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

4. 
Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2020. 

djelomično 
provedeno 

5. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

djelomično 
provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka provedena nakon roka  
  

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
Općina Podgorač je u siječnju 2020. s nogometnim klubovima zaključila ugovore o 
povjeravanju sportskih građevina na upravljanje i korištenje.  
 
 

2. Djelomično provedeni nalozi i preporuke 
 
 Djelomično provedeni nalozi i preporuke odnose se na područje evidencija o 

nogometnim stadionima i igralištima te područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
2.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 

količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 

 Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2019. 
  

Općina Podgorač je u poslovnim knjigama evidentirala nogometne stadione i igrališta 
po vrsti i količini, bez vrijednosti (nabavne i otpisane) jer nije obavljena procjena 
vrijednosti koja se planira obaviti do konca 2022.  
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2.2. Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 
popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 15. siječnja 2020.  
 
Općina Podgorač je obavljenim popisom imovine i obveza sa stanjem na 31. prosinca 
2019. popisala nogometne stadione i igrališta po vrsti i količini, bez vrijednosti jer nije 
obavljena procjena vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta.  

 
2.3. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Podgorač je u siječnju 2020. s nogometnim klubovima zaključila ugovore o 
povjeravanju sportskih građevina na upravljanje i korištenje, kojima je, između ostalog, 
ugovorena obveza nogometnih klubova o podnošenju godišnjih izvješća o radu do 31. 
ožujka za prethodnu kalendarsku godinu koja trebaju sadržavati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti i načela učinkovitog upravljanja nogometnim stadionima i igralištima (broj 
i dob sportaša korisnika nogometnih stadiona i igrališta, broj održanih sportskih 
događaja, broj gledatelja, zastupljenost obiteljskih posjeta nogometnim igralištima, 
stavovi posjetitelja nogometnih utakmica i drugo). Nogometni klubovi nisu u skladu sa 
zaključenim ugovorima podnosili Općini godišnja izvješća o radu te analiza upravljanja 
i korištenja nogometnih stadiona i igrališta u vlasništvu Općine nije napravljena.  

 
2.4. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  

 
Općina Podgorač je u siječnju 2020. s nogometnim klubovima zaključila ugovore o 
povjeravanju sportskih građevina na upravljanje i korištenje, kojima je, između ostalog, 
ugovorena obveza nogometnih klubova o podnošenju godišnjih izvješća o radu do 31. 
ožujka za prethodnu kalendarsku godinu koja trebaju sadržavati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti i načela učinkovitog upravljanja nogometnim stadionima i igralištima (broj 
i dob sportaša korisnika nogometnih stadiona i igrališta, broj održanih sportskih 
događaja, broj gledatelja, zastupljenost obiteljskih posjeta nogometnim igralištima, 
stavovi posjetitelja nogometnih utakmica i drugo). Nogometni klubovi nisu u skladu sa 
zaključenim ugovorima podnosili Općini godišnja izvješća o radu te analiza upravljanja 
i korištenja nogometnih stadiona i igrališta u vlasništvu Općine nije napravljena.  

 
 Općina Podgorač je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama 

Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 
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 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Podgorač izvijestila je Ured o provedbi dvije preporuke prije isteka planiranog 
vremena za provedbu preporuke te o provedbi dva naloga i dvije preporuke u roku od 30 
dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Podgorač točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
 
 Očitovanje Općine Podgorač 
 
 Općina Podgorač očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na Nacrt izvješća te da će 
nastojati provesti do kraja naloge i preporuke koji su djelomično provedeni.  
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Općina Podravska Moslavina 
 
 Zakonski predstavnik Općine Podravska Moslavina od 9. lipnja 2017. do 9. svibnja 
2019. bio je općinski načelnik Zdravko Šimara, od 10. svibnja 2019. od 31. srpnja 2019. 
dužnost općinskog načelnika obnašao je Ivica Vrkić, a od 1. kolovoza 2019. i do vremena 
provjere naloga i preporuka (prosinac 2022.) općinski načelnik je Dominik Cerić.  
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Podravska Moslavina te status 
utvrđen njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 31 
 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. ožujka 2020. 

 

provedeno 
nakon roka 

3. 
 

Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 31. ožujka 2020. provedeno 

4. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. ožujka 2020. provedeno 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

6. 
Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

7. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Nalozi i preporuke provedeni nakon roka 
 

Nalozi i preporuke provedeni nakon roka odnose se na područje evidencija o 
nogometnim stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima.  
 

1.1.  Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 
količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2020. 

 
Općina Podravska Moslavina je u poslovnim knjigama evidentirala nogometna igrališta 
u svom vlasništvu u studenome 2022. na temelju obavljene procjene.  

 
1.2.  Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 

popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2020. 
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Obavljenim godišnjim popisima imovine i obveza sa stanjem na 31. prosinca 2019., 
2020. i 2021. nisu bila popisana nogometna igrališta u vlasništvu Općine. Općina 
Podravska Moslavina je u studenome 2022. osnovala komisiju za popis imovine 
Općine koja je popisala nogometna igrališta u vlasništvu Općine te utvrdila vrijednost 
objekata i zemljišta na nogometnim igralištima internom procjenom.  

 
1.3.  Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 

 
Općina Podravska Moslavina je s nogometnim klubovima zaključila ugovore o 
upravljanju i korištenju sportskih građevina u travnju 2022. 

 
1.4.  Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Podravska Moslavina je Analizu vrednovanja učinkovitosti upravljanja 
stadionima i igralištima na području Općine od 2017. do 2021. izradila u listopadu 
2022. 

 
1.5. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Podravska Moslavina je kriterije za vrednovanje i pokazatelje uspješnosti 
upravljanja stadionima i igralištima utvrdila obavljenom Analizom vrednovanja 
učinkovitosti upravljanja stadionima i igralištima na području Općine od 2017. do 2021. 
koja je izrađena je u listopadu 2022. 

 
1.6.  Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 

 
Općina Podravska Moslavina je Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih 
građevina u vlasništvu Općine koja je donesena u travnju 2022. utvrdila ovlasti i 
odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima. 
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 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Podravska Moslavina nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
 
 
 Očitovanje Općine Podravska Moslavina 
 
 Općina Podravska Moslavina očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri 
provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom 
izvješća.  
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Općina Popovac 
 
 Zakonski predstavnik Općine Popovac od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Zoran Kontak, dipl. oec. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Popovac te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 32 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

30. travnja 2020. provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

30. travnja 2020. provedeno 

3. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

30. travnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

4. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. travnja 2020. provedeno 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. travnja 2020. provedeno 
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Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka provedena nakon roka 
 

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  
Rok za provedbu preporuke bio je 30. travnja 2020.  
 
Općina Popovac je u travnju 2020. donijela Pisane procedure o utvrđivanju kriterija za 
vrednovanje i pokazatelje učinkovitosti upravljanja stadionima i igralištima na području 
Općine, a Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja nogometnih stadiona 
i igrališta izrađena je u lipnju 2022.  
 
Općina navodi da je zbog posebnih uvjeta rada uzrokovanih pandemijom te malog 
broja zaposlenika u upravnom odjelu Općine došlo do kašnjenja u provedbi preporuke.  
 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Popovac nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
 
  
 Očitovanje Općine Popovac 
 
 Općina Popovac očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvješća.  
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Općina Punitovci 
 
 Zakonski predstavnik Općine Punitovci od 9. lipnja 2017. i do vremena provjere naloga 
i preporuka (prosinac 2022.) je općinska načelnica Jasna Matković.  
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Punitovci te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 33 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. prosinca 
2020.  

nije provedeno 

2. 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

30. travnja 2020. 
djelomično 
provedeno 

 

3. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

30. travnja 2020. 
djelomično 
provedeno  

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. prosinca 

2020. 
provedeno 

5. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta.  

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 
Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 

8. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 

9. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedeni nalozi  

 
Djelomično provedeni nalozi odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima.  
 

1.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 
količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 

 Rok za provedbu naloga bio je 30. travnja 2020. 
 
Općina Punitovci je nogometno igralište u Jurjevcu Punitovačkom evidentirala u 
poslovnim knjigama u 2021., na temelju izvršenih ulaganja Općine u nogometno 
igralište. Vrijednost zemljišta na nogometnom igralištu nije evidentirana u poslovnim 
knjigama.   
 

1.2. Naloženo je je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 
popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu.  
Rok za provedbu naloga bio je 30. travnja 2020. 
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Obavljenim godišnjim popisom imovine i obveza sa stanjem na 31. prosinca 2021. 
Općina Punitovci je popisala vrijednost izvršenih ulaganja Općine u nogometno 
igralište u svom vlasništvu. Zemljište na nogometnom igralištu nije popisano 
obavljenim godišnjim popisom imovine i obveza.  

 
Općina Punitovci je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima Državnog ureda 
za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 
 
 

2. Preporuke koje nisu provedene 
 

Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem 
nogometnim stadionima i igralištima.  
 

2.1. Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 
radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
Općina Punitovci nije u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzela 
aktivnosti radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema 
odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom. 

 
Općina Punitovci navodi da je na području Općine u tijeku geodetsko-katastarska 
izmjera zemljišta nakon koje će se urediti vlasnički odnosi na nogometnim igralištima. 

 
2.2. Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati 

u registar imovine te u registru navesti podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Punitovci nije nogometne stadione i igrališta u svom vlasništvu ili suvlasništvu 
upisala u registar imovine te u registru navela podatke propisane Uredbom o registru 
državne imovine. 

 
2.3. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 
Općina Punitovci nije kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i 
korištenje nogometnim klubovima utvrdila međusobna prava i obveze lokalne jedinice 
i nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 
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2.4. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 

Općina Punitovci nije analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja 
nogometnih stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
identificiranja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 
2.5. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  

 
Općina Punitovci nije uvela i primjenjivala kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 

 
2.6. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 

Općina Punitovci nije utvrdila ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad 
upravljanjem i korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i 
učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja 
poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja 
funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

 
Općina Punitovci je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu provedene. 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Punitovci nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
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 Očitovanje Općine Punitovci 
 

 Općina Punitovci očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća te se obvezuje 
postupati prema nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

Općina Satnica Đakovačka 
 
 Zakonski predstavnik Općine Satnica Đakovačka od 26. svibnja 2017. i do vremena 
provjere naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Željko Šimić. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Satnica Đakovačka te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 34 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

2. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

3. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. prosinca 

2019. 
provedeno 

4. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta.  

29. veljače 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

6. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

30. lipnja 2020.  
provedeno  
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. lipnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

29. veljače 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka 
 

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad 
upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1.  Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 29. veljače 2020.  

 
Općina Satnica Đakovačka je u listopadu 2020. s nogometnim klubovima zaključila 
ugovore o korištenju nogometnih igrališta.  

 
1.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 
Općina Satnica Đakovačka je Analizu upravljanja i raspolaganja nogometnim 
igralištima i sportskim objektima u vlasništvu Općine izradila u prosincu 2021. 
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Općina navodi da analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja nogometnih 
igrališta nije obavljena u roku zbog posebnih uvjeta uzrokovanih pandemijom 
(neodržavanje nogometnih utakmica i drugih aktivnosti).  
 

1.3. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 
Općina Satnica Đakovačka je ciljeve učinkovitog upravljanja i raspolaganja 
nogometnim igralištima te kriterije za ocjenu učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim igralištima u vlasništvu Općine utvrdila obavljenom Analizom upravljanja 
i raspolaganja nogometnim igralištima i sportskim objektima u vlasništvu Općine koja 
je izrađena u prosincu 2021. 

 
1.4.  Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 
Rok za provedbu preporuke bio je 29. veljače 2020.  

 
Općina Satnica Đakovačka je u rujnu 2020. donijela Odluku o načinu, uvjetima i 
postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine, a ugovore o korištenju 
nogometnih igrališta zaključila je s nogometnim klubovima u listopadu 2020.   

 
 
2. Djelomično provedeni nalog 
 

Djelomično provedeni nalog odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 
 

2.1.  Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 
količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.  

 Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2019.  
 

Općina Satnica Đakovačka je u 2019. u poslovnim knjigama evidentirala dva 
nogometna igrališta pojedinačne vrijednosti od 1,00 kn. Procjena vrijednosti 
nogometnih igrališta nije obavljena.  
 
Općina Satnica Đakovačka je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu 
Državnog ureda za reviziju koji nije u cijelosti proveden. 
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 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Satnica Đakovačka izvijestila je Ured o provedbi dva naloga i dvije preporuke 
u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. Za četiri preporuke nije izvijestila 
Ured o provedbi.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Satnica Đakovačka točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Satnica Đakovačka 
 
 Općina Satnica Đakovačka očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri 
provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je razmotrila Nacrt 
izvješća te da će postupiti prema nalogu Državnog ureda za reviziju koji nije u cijelosti 
proveden.   
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Općina Semeljci 
 
 Zakonski predstavnik Općine Semeljci od 29. svibnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Grga Lončarević. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Semeljci te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 35 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

2. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

3. 
 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

30. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

4. 
Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 

5. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. ožujka 2020. provedeno 

 
Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 

preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka provedena nakon roka 
 

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1. Preporučeno kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. ožujka 2020.  
 
Općina Semeljci je u studenome 2022. s nogometnim klubovima zaključila ugovore o 
upravljanju i korištenju nogometnih igrališta.  

 
 
2. Preporuke koji nisu provedene 
 

Preporuke koji nisu provedene odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima.  

 
2.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020.  
 

Općina Semeljci nije analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
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2.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
Općina Semeljci nije uvela i primjenjivala kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 

 
Općina Semeljci je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu provedene. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Semeljci nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
 
  
 Očitovanje Općine Semeljci 
 
 Općina Semeljci očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća činjenice opisane u Nacrtu 
izvješća u dijelu koji se odnosi na Općinu Semeljci.  
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Općina Strizivojna 
 
 Zakonski predstavnik Općine Strizivojna od 10. lipnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Josip Jakobović, mag. educ. philol. 
croat. et mag. educ. hist.  
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Strizivojna te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 36 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
 

2. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu.   

30. ožujka 2020. provedeno 

3. 
 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

30. ožujka 2020. provedeno 

5. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

6. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

7. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. ožujka 2020. provedeno 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Strizivojna izvijestila je Ured o provedbi jedne preporuke prije isteka planiranog 
vremena za provedbu preporuke te jedne preporuke u roku od 30 dana od isteka planiranog 
vremena provedbe. Za dva naloga i tri preporuke nije izvijestila Ured o provedbi.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Strizivojna točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Strizivojna 
 
 Općina Strizivojna očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvješća.  
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Općina Šodolovci 
 
 Zakonski predstavnik Općine Šodolovci od 26. svibnja 2017. do 16. kolovoza 2019. bio 
je općinski načelnik Mile Zlokapa, a od 17. kolovoza 2019. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) općinski načelnik je Dragan Zorić. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Šodolovci te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 37 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

30. lipnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

30. lipnja 2020. 

 
 

djelomično 
provedeno 

 
 

3. 
 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu.  

31. siječnja 
2020. 

 

 

djelomično 
provedeno 

 

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. siječnja 

2020. 
provedeno 

5. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. siječnja 
2020. 

provedeno 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019.  

nije primjenjivo 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 
Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

30. lipnja 2020. nije primjenjivo 

8. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. lipnja 2020. nije primjenjivo 

9. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020. nije primjenjivo 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni i koji nisu primjenjivi u skladu s 

Planom provedbe naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka provedena nakon roka  

 
Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima.  
 

1.1 Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 
radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. lipnja 2020. 
 
Općina Šodolovci je radi upisa vlasništva na nogometnom igralištu Koprivna koje je u 
zemljišnim knjigama bilo upisano kao opće dobro kojim upravlja Uprava za ceste 
Osječko-baranjske županije zatražila izjavu Uprave za ceste te je nakon podjele 
katastarskih čestica nogometno igralište u zemljišnim knjigama u 2022. upisala kao 
vlasništvo Općine.  

 
 
2. Djelomično provedeni nalozi  

 
Djelomično provedeni nalozi odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima.  
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2.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 
količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2020. 

 
Općina Šodolovci je u poslovnim knjigama u 2021. i 2022. evidentirala izvršena 
ulaganja Općine u jedno nogometno igralište, dok vrijednost zemljišta na navedenom 
nogometnom igralištu te vrijednost ostalih nogometnih igrališta u vlasništvu Općine nije 
evidentirana u poslovnim knjigama. 
 

2.2. Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 
popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu.  
Rok za provedbu naloga bio je 31. siječnja 2020.  
 
Općina Šodolovci je obavljenim popisom imovine i obveza sa stanjem na 31. prosinca 
2021. popisala izvršena ulaganja Općine u jedno nogometno igralište, dok vrijednost 
zemljišta na navedenom nogometnom igralištu te vrijednost ostalih nogometnih 
igrališta u vlasništvu Općine nije popisana obavljenim popisom imovine i obveza.  

 
Općina Šodolovci navodi da procjena vrijednosti nogometnih igrališta nije obavljena 
jer Općina ne raspolaže potrebnim kadrovima za obavljanje procjene te planira 
angažirati ovlaštenog procjenitelja, a zbog navedenog ni obavljenim godišnjim 
popisima nisu popisana sva nogometna igrališta u vlasništvu Općine.  

 
Općina Šodolovci je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima Državnog 
ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni.   
 
 

3.  Preporuke koje nisu primjenjive 
 
Preporuke koji nisu primjenjive odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad 
upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima.  

 
3.1.  Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019.  

 
 Općina Šodolovci navodi da je jedini nogometni klub na području Općine prestao s 

radom odnosno ispisan je iz registra udruga u prosincu 2019., a drugi nogometni klub 
koji je upisan u registar udruga u 2021. nije započeo s radom te nije bilo mogućnosti 
za davanje nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje, kao ni potrebe za 
donošenje akata vezanih za upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta.  
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3.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 
 Općina Šodolovci navodi da je jedini nogometni klub na području Općine prestao s 

radom odnosno ispisan je iz registra udruga u prosincu 2019., a drugi nogometni klub 
koji je upisan u registar udruga u 2021. nije započeo s radom te nije bilo mogućnosti 
za davanje nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje, kao ni potrebe za 
donošenje akata vezanih za upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta.  

 
3.3. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 

 
 Općina Šodolovci navodi da je jedini nogometni klub na području Općine prestao s 

radom odnosno ispisan je iz registra udruga u prosincu 2019., a drugi nogometni klub 
koji je upisan u registar udruga u 2021. nije započeo s radom te nije bilo mogućnosti 
za davanje nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje, kao ni potrebe za 
donošenje akata vezanih za upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta.  

 
3.4.  Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 
 Općina Šodolovci navodi da je jedini nogometni klub na području Općine prestao s 

radom odnosno ispisan je iz registra udruga u prosincu 2019., a drugi nogometni klub 
koji je upisan u registar udruga u 2021. nije započeo s radom te nije bilo mogućnosti 
za davanje nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje, kao ni potrebe za 
donošenje akata vezanih za upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta.  

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Šodolovci nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
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 Očitovanje Općine Šodlovoci 
 
 Općina Šodolovci očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća.  
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Općina Trnava 
 
 Zakonski predstavnik Općine Trnava od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinska načelnica Irena Mikić Brezina, dipl. oec. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Trnava te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 38 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. prosinca  
2019.  

djelomično 
provedeno 

2. 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu.  

31. prosinca  
2020. 

nije provedeno 

3. 
 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019.  

djelomično 
provedeno 

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. prosinca 

2019. 
provedeno 

5. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

31. prosinca  
2019. 

provedeno 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

30. lipnja 2020. provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

7. 
Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

30. lipnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

8. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. lipnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

9. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020. provedeno 

 
Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 

naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka 
 

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima.  

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 
Općina Trnava je Analizu upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima i sportskim 
objektima na području Općine izradila u lipnju 2021. 

 
1.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 

učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020.  
 
Općina Trnava je ciljeve, kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima utvrdila obavljenom 
Analizom upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima i sportskim objektima na 
području Općine koja je izrađena u lipnju 2021. 
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2. Djelomično provedeni nalog i preporuka 
 

Djelomično provedeni nalog i preporuka odnose se na područje evidencija o 
nogometnim stadionima i igralištima.  
 

2.1.  Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 
radi upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i igralištima, prema odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
Općina Trnava je u prosincu 2019. dostavila Ministarstvu državne imovine zahtjev za 
izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva za nogometno igralište u 
Lapovcima za koje je u zemljišnim knjigama upisano društveno vlasništvo s pravom 
korištenja Mjesne zajednice Lapovci. Općina Trnava navodi da se do vremena 
obavljanja provjere provedbe naloga i preporuka (listopad 2022.) nadležno 
ministarstvo nije očitovalo po podnesenom zahtjevu te su na temelju razgovora s 
nadležnim državnim odvjetnikom u tijeku radnje za podnošenje zahtjeva u gruntovnicu 
za prijenos vlasništva nad nogometnim igralištem u korist Općine. Za nogometno 
igralište u Kondriću Općina Trnava navodi da je putem nadležne gruntovnice i ureda 
za katastar poduzela radnje za upis vlasništva te je na temelju rješenja nadležnog 
općinskog suda iz studenoga 2021. na nogometnom igralištu upisano pravo vlasništva 
Općine. 

 
2.2. Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 

popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu.  
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2019.  

 
Općina Trnava obavila je godišnji popis imovine i obveza sa stanjem na 31. prosinca 
2019., 2020. i 2021., a obavljenim popisima nisu popisana nogometna igrališta u 
vlasništvu Općine.  

 
Općina Trnava je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci Državnog 
ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 
 
 

3. Nalog koji nije proveden 
 

Nalog koji nije proveden odnosi se na područje evidencija o nogometnim stadionima i 
igralištima.  
 

3.1. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 
količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2020. 
 
Općina Trnava nije u poslovnim knjigama evidentirala nogometne stadione i igrališta 
po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u 
skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
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Općina Trnava navodi da zbog sporosti nadležnih institucija u rješavanju postupaka 
prijenosa vlasništva na nogometnim igralištima u korist Općine nije uspjela izvršiti 
procjenu vrijednosti nogometnih igrališta i evidentirati nogometna igrališta u poslovne 
knjige.  
 
Općina Trnava je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog ureda za 
reviziju koji nije proveden. 
 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Trnava izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i tri preporuke u roku od 30 
dana od isteka planiranog vremena provedbe. Za jedan nalog i četiri preporuke nije izvijestila 
Ured o provedbi.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Trnava točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Trnava 
 
 Općina Trnava očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća točke Nacrta izvješća u dijelu koji 
se odnosi na Općinu Trnava te da će u narednom razdoblju poduzeti sve radnje i aktivnosti 
za provedbu naloga koji su djelomično provedeni i naloga koji nije proveden.  
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Općina Viljevo 
 
 Zakonski predstavnik Općine Viljevo od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere naloga 
i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Dominik Knežević. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Viljevo te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 39 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

2. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu.   

31. siječnja 
2020.  

provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

4. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. ožujka 2020. provedeno 

5. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. ožujka 2020. provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Viljevo izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i jedne preporuke prije 
isteka planiranog vremena za provedbu naloga i preporuka te o provedbi jednog naloga i tri 
preporuke u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Viljevo točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Viljevo 
 
 Općina Viljevo očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća dio Nacrta izvješća koji se odnosi 
na Općinu Viljevo.   
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Općina Viškovci 
 
 Zakonski predstavnik Općine Viškovci od 5. lipnja 2017. do 20. svibnja 2021. bio je 
općinski načelnik Ante Krištić, a od 21. svibnja 2021. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) općinski načelnik je Petar Zorić. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Viškovci te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 40 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti radi 
upisa vlasništva nad nogometnim stadionima i 
igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. prosinca 
2019.  

djelomično 
provedeno 

2. 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
nogometne stadione i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

29. veljače 
2020. 

djelomično 
provedeno 

3. 

Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i 
obveza na kraju svake poslovne godine, popisati 
sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu 
ili suvlasništvu lokalnih jedinica, navesti njihove 
pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u 
poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

29. veljače 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

4. 

Preporučeno je nogometne stadione i igrališta u 
svom vlasništvu ili suvlasništvu upisati u registar 
imovine te u registru navesti podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine. 

29. veljače 
2020. 

provedeno 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

29. veljače 
2020. 

provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

6. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

30. svibnja 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

7. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. svibnja 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1.  Nalog i preporuke provedeni nakon roka  
 

Nalog i preporuke provedeni nakon roka odnose se na područje evidencija o 
nogometnim stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Naloženo je obaviti godišnji popis imovine i obveza na kraju svake poslovne godine, 

popisati sve nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u poslovnim knjigama 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 29. veljače 2020. 
 
Općina Viškovci je godišnjim popisom imovine i obveza sa stanjem na 31. prosinca 
2020. obavljenim u siječnju 2021. popisala nogometna igrališta, po vrijednosti 
iskazanoj u poslovnim knjigama, odnosno u pojedinačnoj vrijednosti od 1,00 kn. 
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1.2 Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 29. veljače 2020. 
 
Općina Viškovci je u lipnju 2022. s nogometnim klubovima zaključila ugovore o 
upravljanju i korištenju nogometnih igrališta kojima su utvrđena međusobna prava i 
obveze.  
 

1.3. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. svibnja 2020. 
 
Općina Viškovci je Zapisnik o učincima upravljanja i korištenja nogometnih igrališta 
izradila u srpnju 2022. 
 

1.4. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
i suvlasništvu lokalnih jedinica. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. svibnja 2020. 
 
Općina Viškovci je Pravilnik o utvrđivanju kriterija za vrednovanje učinkovitosti 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta donijela u ožujku 2022., a  
Zapisnik o učincima upravljanja i korištenja nogometnih igrališta izradila u srpnju 2022. 

 
1.5. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. ožujka 2020. 

 
Općina Viškovci je u lipnju 2022. donijela Odluku o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Općine, kojom su utvrđene ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima. 
 

 
2. Djelomično provedeni nalog i preporuka 
 

Djelomično provedeni nalog i preporuka odnose se na područje evidencija o 
nogometnim stadionima i igralištima.  
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2.1. Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti aktivnosti 
radi upisa vlasništva nad nogometnim igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 

  
 Općina Viškovci je u prosincu 2019. dostavila Ministarstvu državne imovine zahtjev za 

izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva na više nekretnina, među kojima 
su i dva nogometna igrališta u Vučevcima i Forkuševcima. Općina Viškovci navodi da 
se do vremena obavljanja provjere provedbe naloga i preporuka (listopad 2022.) 
nadležno ministarstvo nije očitovalo po zahtjevima. Na nogometno igralište u 
Forkuševcima u zemljišnim knjigama u siječnju 2022. upisano je pravo vlasništva 
Općine Viškovci na temelju obavljene geodetsko-katastarske izmjere zemljišta.  

 
2.2. Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati nogometne stadione i igrališta po vrsti, 

količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu naloga bio je 29. veljače 2020. 

 
Općina Viškovci je u 2019. u poslovnim knjigama evidentirala nogometna igrališta u 
pojedinačnoj vrijednosti od 1,00 kn. Procjena vrijednosti nogometnih igrališta nije 
obavljena.  

 
Općina Viškovci je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci 
Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Viškovci izvijestila je Ured o provedbi dva naloga i tri preporuke u roku od 30 
dana od isteka planiranog vremena provedbe. Za tri preporuke nije izvijestila Ured o 
provedbi.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Viškovci točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
 
 Očitovanje Općine Viškovci 
 
 Općina Viškovci očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća u dijelu koji se 
odnosi na Općinu Viškovci.  
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Općina Vladislavci 
 
 Zakonski predstavnik Općine Vladislavci od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Marijan Tomas. 
 
 –  Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Vladislavci te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 41 
 

Provedba naloga i preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je u poslovnim knjigama evidentirati 
zemljište i ranije izgrađene objekte na 
nogometnim stadionima i igralištima. 

30. lipnja 2020. provedeno 

2. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

30. lipnja 2020.  provedeno 

3. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

30. lipnja 2020. provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020. provedeno 

 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
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 Općina Vladislavci izvijestila je Ured o provedbi naloga i preporuka prije isteka 
planiranog vremena za provedbu naloga i preporuka.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Vladislavci točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
 
 Očitovanje Općine Vladislavci 
 
 Općina Vladislavci očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvješća.  
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Općina Vuka 
 
 Zakonski predstavnik Općine Vuka od 29. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Damir Maričić, dipl. oec. 
 
 –  Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. za Općinu Vuka te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 42 
 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

 
Status 

 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

2. 
 Upravljanje i 

raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti.  

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

3. 

preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu i 
suvlasništvu lokalnih jedinica. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Vuka izvijestila je Ured o provedbi preporuka u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Vuka točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
 
 Očitovanje Općine Vuka 
 
 Općina Vuka očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća.  
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IV. ZAKLJUČAK 
  
 Provjerom provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. utvrđeno je da je od 258 naloga i preporuka:
  

   provedeno 29 naloga i 159 preporuka ili 72,9 %, od čega 132 naloga i preporuka 
u roku, a 56 naloga i preporuka nakon roka 

   djelomično je provedeno 34 naloga i preporuka ili 13,2 %  

   32 naloga i preporuka ili 12,4 % nije provedeno 

   četiri preporuke ili 1,5 % nije primjenjivo (zbog izmijenjenih okolnosti). 
 

U tablici u nastavku navodi se broj danih naloga i preporuka te status naloga i 
preporuka utvrđen provjerom provedbe naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na 
području Osječko-baranjske županije. 

 
Tablica broj 43 

 
Broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrđen provjerom 

provedbe naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na području  
Osječko-baranjske županije 

 

Redni 
broj 

Naziv lokalne jedinice 
Broj danih 
naloga i 

preporuka 

Status naloga i preporuka 

Provedeno 
Provedeno 

nakon 
roka 

Djelomično 
provedeno 

U 
postupku 
provedbe* 

Nije 
provedeno 

Nije 
primjenjivo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Grad Beli Manastir 6 2 4 0 0 0 0 

2. Grad Belišće 5 4 0 1 0 0 0 

3. Grad Donji Miholjac 8 3 5 0 0 0 0 

4. Grad Đakovo 4 2 0 2 0 0 0 

5. Grad Našice 4 4 0 0 0 0 0 

6. Grad Osijek 5 4 0 1 0 0 0 

7. Grad Valpovo 5 5 0 0 0 0 0 

8. Općina Antunovac 4 4 0 0 0 0 0 

9. Općina Bilje 6 5 0 1 0 0 0 

10. Općina Bizovac 4 2 0 2 0 0 0 

11. Općina Čeminac 8 4 3 0 0 1 0 

12. Općina Čepin 7 4 1 2 0 0 0 

13. Općina Darda 5 0 1 0 0 4 0 

14. Općina Donja 
Motičina 

8 0 3 1 0 4 0 

15. Općina Draž 9 0 5 1 0 3 0 

16. Općina Drenje 9 1 1 2 0 5 0 

17. Općina Đurđenovac 8 7 0 1 0 0 0 

18. Općina Erdut 4 1 0 0 0 3 0 

19. Općina Ernestinovo 7 4 1 0 0 2 0 

20. Općina Feričanci 7 3 3 1 0 0 0 

21. Općina Gorjani 1 0 0 1 0 0 0 

22. Općina Jagodnjak 4 4 0 0 0 0 0 

23. Općina Kneževi 
Vinogradi 

3 3 0 0 0 0 0 

24. Općina Koška 6 6 0 0 0 0 0 

25. Općina Levanjska 
Varoš 

5 2 1 2 0 0 0 

26. Općina 
Magadenovac 

5 2 3 0 0 0 0 

27. Općina Marijanci 7 6 0 1 0 0 0 

28. Općina Petlovac 9 2 4 2 0 1 0 

29. Općina Petrijevci 6 6 0 0 0 0 0 
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Redni 
broj 

Naziv lokalne jedinice 
Broj danih 
naloga i 

preporuka 

Status naloga i preporuka 

Provedeno 
Provedeno 

nakon 
roka 

Djelomično 
provedeno 

U 
postupku 
provedbe* 

Nije 
provedeno 

Nije 
primjenjivo 

30. Općina Podgorač 6 1 1 4 0 0 0 

31. Općina Podravska 
Moslavina 

8 2 6 0 0 0 0 

32. Općina Popovac 5 4 1 0 0 0 0 

33. Općina Punitovci 9 1 0 2 0 6 0 

34. Općina Satnica 
Đakovačka 

8 3 4 1 0 0 0 

35. Općina Semeljci 6 3 1 0 0 2 0 

36. Općina Strizivojna 7 7 0 0 0 0 0 

37. Općina Šodolovci 9 2 1 2 0 0 4 

38. Općina Trnava 9 4 2 2 0 1 0 

39. Općina Viljevo 6 6 0 0 0 0 0 

40. Općina Viškovci 8 1 5 2 0 0 0 

41. Općina Vladislavci 4 4 0 0 0 0 0 

42. Općina Vuka 4 4 0 0 0 0 0 

Ukupno 258 132 56 34 0 32 4 

* Rok za provedbu nije prošao 

 
 Lokalne jedinice su provedbom naloga i preporuka postigle sljedeće pozitivne učinke: 
 

   evidencije podataka o nogometnim stadionima i igralištima vode se u skladu s 
propisima 

   normativno je uređeno upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i 
igralištima 

   nogometnim stadionima i igralištima upravlja se i raspolaže pažnjom dobrog 
gospodara 

   ostvareni su ciljevi sustava unutarnjih kontrola. 
 

 Djelomično provedeni nalozi i preporuke odnose se na evidencije o nogometnim 
stadionima i igralištima te upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima. 
Nalozi i preporuke koji nisu provedeni odnose se na evidencije o nogometnim stadionima i 
igralištima, normativno uređenje upravljanja nogometnim stadionima i igralištima, 
upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima te nadzor nad upravljanjem 
i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 
 
 Lokalne jedinice su i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama 
Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni.    
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