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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 preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: lokalne jedinice) na području                     
Požeško-slavonske 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 preporuka provedeni su od 31. kolovoza 2022. do 12. 
siječnja 2023. 

 
 

II. CILJ, PREDMET I METODE PROVJERE PROVEDBE DANIH 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 
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018., o čemu je sastavljeno izvješće                    
KLASA: 041-01/18-10/91, URBROJ: 613-14-19-26, od 17. 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 Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. 
djelomično učinkovito. Za utvrđene propuste dane su 24 preporuke, od čega gradovima 
Kutjevu, Lipiku, Pleternici i Požegi te Općini Kaptol po tri, Gradu Pakracu i općinama Čaglin, 
Jakšić i Velika po dvije te Općini Brestovac jedna preporuka. 
 
 Zakonski predstavnici lokalnih jedinica dostavili su Uredu Plan provedbe naloga i 
preporuka s podacima o planiranim aktivnostima i rokovima za provedbu 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.  
 

Provjera provedbe preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području            
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. planirana je Programom i planom rada Ureda 
za 2022.  
 
 Cilj provjere provedbe preporuka je provjeriti jesu li preporuke dane u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. provedene u 
rokovima i na način naveden u Planu provedbe naloga i preporuka te jesu li lokalne jedinice 
o provedbi preporuka izvještavale Ured u roku od 30 dana od planiranog vremena provedbe. 
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 Predmet provjere su aktivnosti koje su lokalne jedinice trebale provesti u skladu s 
Planom provedbe naloga i preporuka. 
 
 Za potrebe prikupljanja podataka o provedbi preporuka, lokalnim jedinicama upućen 
je upit o aktivnostima koje su poduzete za provedbu preporuka te je zatražena 
dokumentacija na temelju koje su izvještavale Ured o provedbi danih preporuka. Također, 
korištene su objave na mrežnim stranicama te su obavljeni razgovori sa zaposlenicima 
lokalnih jedinica. Provjera provedbe danih preporuka obavljena je provjerom dokumentacije. 
 
 
III. PROVEDBA DANIH PREPORUKA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI 
 
 Revizijskim postupcima provjereno je jesu li lokalne jedinice postupile prema 
preporukama danim u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske 
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 preporuka. 
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Grad Kutjevo  
 
 Zakonski predstavnik Grada Kutjeva od 11. travnja 2014. i do vremena provjere 
preporuka (rujan 2022.) je gradonačelnik Josip Budimir, mag. 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            
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. za Grad Kutjevo te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 1 
 

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 igralištima, 
prema odredbama Zakona o upravljanju 
državnom imovinom. 

31. prosinca 2019. 
djelomično 
provedeno  

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, utvrđivanja 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 nogometnog stadiona i 
igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati 
kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionom i igralištima i drugom 
imovinom u vlasništvu Grada. 

31. ožujka 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 stadionom 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 2019. 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 igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
Grad Kutjevo je u travnju 2022. uputio Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva 
i državne imovine zahtjev za darovanje nekretnine u naselju Vetovo na kojoj se, osim 
nogometnog igrališta, nalazi objekt u kojem su klupske prostorije (svlačionice, tuševi, 
ostave, ured, manja sala), betonsko igralište te poljoprivredno zemljište – oranica. Do 
vremena obavljanja revizije (rujan 2022.) Gradu nisu dostavljene isprave za upis prava 
vlasništva. 
  
Grad Kutjevo 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. 
 
 Grad Kutjevo izvještavao je Ured o provedbi preporuka nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi preporuka utvrđeno je da je 
Grad Kutjevo točno izvještavao o provedbi preporuka. 
 
 
 Očitovanje Grada Kutjeva 
 
 Grad Kutjevo očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka 
danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. U 
Očitovanju navodi da prihvaća činjenice navedene u Nacrtu izvješća koje se odnose na Grad 
Kutjevo te da će i nadalje izvještavati Državni ured za reviziju o provedbi preporuke koja nije 
u cijelosti provedena.  
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Grad Lipik 
 
 Zakonski predstavnik Grada Lipika od 7. lipnja 2013. i do vremena provjere preporuka 
(rujan 2022.) je gradonačelnik Vinko Kasana. 
 
 – 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             
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. za Grad Lipik te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 2 
 

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 igralištima, 
prema odredbama Zakona o upravljanju 
državnom imovinom. 

31. prosinca 2021. 
djelomično 
provedeno 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, utvrđivanja 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 nogometnog stadiona i 
igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati 
kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionom i igralištima i drugom 
imovinom u vlasništvu Grada. 

30. travnja 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 stadionom 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 

 
 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.  
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1.1. 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 2021.  
 
Grad Lipik je, od veljače 2019. do rujna 2021., u cilju provođenja preporuke poduzeo 
više aktivnosti. Tijekom 2019. Grad je Ministarstvu državne imovine dostavio zahtjeve 
za izdavanje isprava podobnih za upis prava vlasništva za nogometna igrališta u 
Marinom Selu i Dobrovcu, a u veljači 2021. nadležnom ministarstvu uputio je 
požurnice. U svrhu provedbe aktivnosti radi upisa prava vlasništva za nogometno 
igralište u Marinom Selu, nadležno ministarstvo je u svibnju 2021. obavijestilo Grad da 
je kod nadležnog državnog odvjetništva pokrenulo odgovarajući postupak radi 
usklađivanja podataka u katastru zemljišta (nogometno igralište upisano je na dva 
posjedovna lista), a po provedenom usklađenju nastavljen je postupak darovanja 
zatraženih nekretnina. Radi provedbe upisa prava vlasništva za nogometno igralište u 
Dubrovcu, nadležno ministarstvo je u ožujku 2022. od Grada zatražilo dodatnu 
dokumentaciju (prijedlog oblika i veličine građevinske čestice na kopiji katastarskog 
plana), što je Grad i dostavio. Do vremena obavljanja revizije (rujan 2022.) Gradu nisu 
dostavljene isprave za upis prava vlasništva. 

  
Grad Lipik 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. 
 
 Grad Lipik izvijestio je Ured o provedbi dvije preporuke prije isteka planiranog vremena 
provedbe. Grad je izvijestio Ured i o aktivnostima provedenim u vezi s preporukom koja je 
djelomično provedena. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi preporuka utvrđeno je da je 
Grad Lipik točno izvještavao o provedbi preporuka. 
 
 
 Očitovanje Grada Lipika 
 
 Grad Lipik očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka 
danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. U 
Očitovanju navodi da prihvaća činjenice navedene u Nacrtu izvješća koje se odnose na Grad 
Lipik te da će i nadalje postupati prema preporuci koja nije u cijelosti provedena.   
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Grad Pakrac 
 
 Zakonski predstavnik Grada Pakraca od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (rujan 2022.) je gradonačelnica Anamarija Blažević, bacc. admin. publ. 
 
 – 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             
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. za Grad Pakrac te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 3 
 

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 nogometnog stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, utvrđivanja 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 nogometnog stadiona i 
igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati 
kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionom i igralištima i drugom 
imovinom u vlasništvu Grada. 

31. prosinca 2019. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionom 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  

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



8 
 

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 nogometnog 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja 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 nogometnog stadiona i igrališta može unaprijediti.  
Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionom i igralištima i drugom 
imovinom u vlasništvu Grada. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
Grad Pakrac je u prosincu 2021. izradio Analizu upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionom i igralištima te uveo i primijenio kriterije i pokazatelje učinkovitosti i načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionom i igralištima i drugom 
imovinom u vlasništvu Grada. 

 
 – 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 Pakrac izvještavao je Ured o provedbi preporuka nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka utvrđeno je da je Grad Pakrac točno izvještavao o provedbi 
preporuka.  
 
 
 Očitovanje Grada Pakraca 
 
 Grad Pakrac očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka 
danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. U 
Očitovanju navodi da prihvaća dio Nacrta izvješća koji se odnosi na Grad Pakrac. 
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Grad Pleternica 
 
 Zakonski predstavnik Grada Pleternice od 1. lipnja 2013. do 20. svibnja 2021. bila je 
gradonačelnica Antonija Jozić, a od 21. svibnja 2021. i do vremena provjere preporuka 
(rujan 2022.) gradonačelnica je Marija Šarić. 
 
 – 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             
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. za Grad Pleternicu 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. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

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

31. prosinca 2019. 
djelomično 
provedeno  

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, utvrđivanja 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 nogometnog stadiona i 
igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati 
kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionom i igralištima i drugom 
imovinom u vlasništvu Grada. 

31. prosinca 2020. 
provedeno 
nakon roka 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionom 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 preporuka koje nisu provedene 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 upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 

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

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja 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 nogometnog stadiona i igrališta može unaprijediti. Uvesti i 
primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionom i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu 
Grada. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 

Grad Pleternica je u prosincu 2021. izradio Analizu upravljanja i raspolaganja 
nogometnim igralištem u vlasništvu Grada. 

 
2. Djelomično provedena preporuka 
 

Djelomično provedena preporuka odnosi 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 igralištem, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 

Grad Pleternica je u rujnu 2019. dostavio Ministarstvu državne imovine zahtjev za 
izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva na nogometnom igralištu u naselju 
Brodski Drenovac. Ministarstvo je u lipnju 2020. zatražilo dopunu dokumentacije, što 
je i učinjeno. Do vremena obavljanja revizije (rujan 2022.) Gradu nisu dostavljene 
isprave za upis prava vlasništva. Osim toga, Grad je za zemljišnu česticu na kojoj se 
nalazi nogometno igralište, a u vlasništvu je fizičke osobe pokrenuo zemljišnoknjižni 
ispravni postupak na drugoj (zamjenskoj) zemljišnoj čestici radi obeštećenja fizičke 
osobe.  

 
Grad Pletenica 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. 
 
 Grad Pleternica izvještavao je Ured o provedbi preporuka nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 
 

Provjerom podataka utvrđeno je da je Grad Pleternica točno izvještavao o provedbi 
preporuka.  
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 Očitovanje Grada Pleternice 
 
 Grad Pleternica očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da prihvaća dio Nacrta izvješća koji se odnosi na Grad Pleternicu. 
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Grad Požega 
 
 Zakonski predstavnik Grada Požege od 7. lipnja 2013. do 26. svibnja 2021. bio je 
gradonačelnik Darko Puljašić, a od 27. svibnja 2021. i do vremena provjere preporuka (rujan 
2022.) gradonačelnik je dr. sc. Željko Glavić. 
 
 – 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             
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. za Grad Požegu 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. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

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

pokrenut postupak  
u postupku 
provedbe  

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja 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 nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim  
igralištem i drugom imovinom u vlasništvu 
Grada. 

31. prosinca 2019. provedeno  

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima  

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem 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 preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
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1.  Preporuka u postupku provedbe 
 

Preporuka u postupku provedbe 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 igralištima, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom.  

 
Aktivnosti radi upisa vlasništva nad nogometnim igralištima pokrenute su u prosincu 
2019. 

 
Grad Požega je u prosincu 2019. Ministarstvu državne imovine uputio zahtjev za 
izdavanje isprave pogodne za upis prava vlasništva za nogometno igralište u Staroj 
Lipi. U svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa u postupku diobe zemljišne čestice 
na kojoj je, osim nogometnog igrališta i sportsko-rekreacijskog objekta, šuma i livada, 
Grad je u veljači 2022. Ministarstvu uputio prijedlog za parcelaciju u skladu s izdanim 
Rješenjem o utvrđivanju građevinske čestice. Do vremena obavljanja revizije (rujan 
2022.) Gradu nisu dostavljene isprave za upis prava vlasništva.  

 
Grad Požega 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. 
 
 Grad Požega izvijestio je Ured o provedbi dvije preporuke prije isteka planiranog 
vremena provedbe. Grad je izvijestio Ured i o aktivnostima provedenim u vezi s preporukom 
koja je u postupku provedbe. 
 

Provjerom podataka utvrđeno je da je Grad Požega točno izvještavao o provedbi 
preporuka te o provedenim aktivnostima u vezi s preporukom koja je u postupku provedbe.  
 

Grad Požega je i nadalje u obvezi izvijestiti Ured o provedbi dane preporuke u 
skladu s navedenom odredbom Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
 
 
 Očitovanje Grada Požege 
 
 Grad Požega očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka 
danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. U 
Očitovanju navodi da prihvaća činjenice navedene u Nacrtu izvješća koje se odnose na Grad 
Požegu. 
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Općina Brestovac 
 
 Zakonski predstavnik Općine Brestovac od 24. svibnja 2013. i do vremena provjere 
preporuka (rujan 2022.) je općinski načelnik Zdravko Mandić, ing. el. 
 
 – Provedba dane preporuke 
 
 U tablici u nastavku dana je preporuka iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području            
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. za Općinu Brestovac te status utvrđen njezinom 
provjerom. 
 
Tablica broj 6 

Provedba preporuke  
 

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 igralištem, 
prema odredbama Zakona o upravljanju 
državnom imovinom. 

15. rujna 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, u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, poduzeti aktivnosti 

radi upisa vlasništva nad nogometnim igralištem, prema odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 15. rujna 2019. 

 
 Općina Brestovac je u rujnu 2019. Ministarstvu državne imovine dostavila zahtjev za 
izdavanje isprave za upis prava vlasništva na zemljišnim česticama koje su u naravi 
sportsko igralište. U svrhu rješavanja zahtjeva, nadležno ministarstvo je tijekom 2020. 
Općini uputilo zahtjev za dopunom dokumentacije, što je Općina u srpnju 2020. učinila. 
Do vremena obavljanja revizije (listopad 2022.) Općina nije zaprimila ispravu za upis 
prava vlasništva na sportskim igralištima.  

 
Općina Brestovac je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog 
ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuke 
 

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 Brestovac izvijestila je Ured o provedbi preporuke nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi preporuka utvrđeno je da je 
Općina Brestovac točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
 
 Očitovanje Općine Brestovac 
 
 Općina Brestovac očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća. 
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Općina Čaglin 
 
 Zakonski predstavnik Općine Čaglin od 27. ožujka 2015. i do vremena provjere 
preporuka (rujan 2022.) je općinski načelnik Dalibor Bardač. 
 
 – 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             
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. za Općinu Čaglin te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 7 

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 nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja 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 nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
igralištem i drugom imovinom u vlasništvu 
Općine. 

31. prosinca 2020. provedeno 

2. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem 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. rujna 2020. 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 Čaglin izvještavala je Ured o provedbi preporuka nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi preporuka utvrđeno je da je 
Općina Čaglin točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 



17 
 

 Očitovanje Općine Čaglin 
 
 Općina Čaglin očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka 
danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. U 
Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća.  
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Općina Jakšić 
 
 Zakonski predstavnik Općine Jakšić od 3. lipnja 2013. i do vremena provjere 
preporuka (rujan 2022.) je općinski načelnik Ivica Kovačević, 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             
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. za Općinu Jakšić 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. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja 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 nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
igralištem i drugom imovinom u vlasništvu 
Općine. 

30. studenoga 2020. provedeno 

2. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem 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. rujna 2020. 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 Jakšić izvještavala je Ured o provedbi preporuka nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi preporuka utvrđeno je da je 
Općina Jakšić točno izvještavala o provedbi preporuka. 
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 Očitovanje Općine Jakšić 
 
 Općina Jakšić očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka 
danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. U 
Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća. 
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Općina Kaptol 
 

Zakonski predstavnik Općine Kaptol od 24. svibnja 2013. i do vremena provjere 
preporuka (rujan 2022.) je općinski načelnik Mile Pavičić, 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            
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. za Općinu Kaptol te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 9 

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 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. studenoga 2019. 
provedeno 
nakon roka  

2. 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja 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 nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim  
igralištem i drugom imovinom u vlasništvu 
Općine. 

30. studenoga 2019. 
provedeno 
nakon roka 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima  

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem 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 
nakon roka 

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

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te 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 30. studenoga 2019. 
 

Općina Kaptol je u siječnju 2020. s nogometnim klubom zaključila ugovor o dodjeli 
sportske građevine na korištenje kojim su utvrđena međusobna prava i obveze oko 
dodjele na upravljanje i korištenje nogometnog igrališta i pratećih objekata. 

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

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja 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 nogometnog stadiona i igrališta može unaprijediti. Uvesti i 
primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionom i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu 
Općine. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. studenoga 2019. 
 

Općina Kaptol je u prosincu 2020. izradila Analizu upravljanja i raspolaganja 
nogometnim igralištem u vlasništvu Općine. 

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

raspolaganja nogometnim stadionom 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. studenoga 2019. 
 
Općina Kaptol je u siječnju 2020. imenovala odgovornu osobu za praćenje i provedbu 
kontrole ugovora o dodjeli sportskih građevina na upravljanje i korištenje. 

 
 – 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 Kaptol izvijestila je Ured o provedbi preporuka nakon roka od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
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 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi preporuka utvrđeno je da je 
Općina Kaptol točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
 
 Očitovanje Općine Kaptol 
 
 Općina Kaptol očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka 
danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. U 
Očitovanju navodi da prihvaća činjenice navedene u Nacrtu izvješća koje se odnose na 
Općinu Kaptol. 
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Općina Velika 
 

Zakonski predstavnik Općine Velika od svibnja 2013. do 6. srpnja 2020. bio je općinski 
načelnik Vlado Boban, od 7. srpnja 2020. do 3. lipnja 2021. općinski načelnik bio je Ivica 
Potočanac, a od 4. lipnja 2021. i do vremena provjere preporuka (rujan 2022.) općinski 
načelnik je Robert Hofman.  
 
 – 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            
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. za Općinu Velika 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. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja 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 nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim  
igralištem i drugom imovinom u vlasništvu 
Općine. 

31. prosinca 2019. provedeno 

2. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima  

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem 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 Velika izvijestila je Ured o provedbi preporuka prije isteka planiranog vremena 
za provedbu preporuka. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi preporuka utvrđeno je da je 
Općina Velika točno izvijestila o provedbi preporuka. 



24 
 

 Očitovanje Općine Velika 
 
 Općina Velika očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka 
danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
u vlasništvu lokalnih jedinica na području Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. U 
Očitovanju navodi da prihvaća činjenice navedene u Nacrtu izvješća koje se odnose na 
Općinu Velika. 
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IV. ZAKLJUČAK 
  
 Provjerom provedbe preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području             
Požeško-slavonske županije u 2017. i 2018. utvrđeno je da je od 24 preporuke:  
 

   provedeno 19 preporuka ili 79,2 %, od čega 14 u roku, a pet nakon roka 

   djelomično su provedene četiri preporuke ili 16,7 %  

   jedna preporuka ili 4,1 % u postupku je provedbe. 
 

U tablici broj 11 navodi se broj danih preporuka i status preporuka utvrđen provjerom 
provedbe preporuka po lokalnim jedinicama na području Požeško-slavonske županije. 
 
Tablica broj 11 

 
Broj danih preporuka i status preporuka utvrđen provjerom provedbe preporuka po 

lokalnim jedinicama na području Požeško-slavonske županije 
 

Redni 
broj 

Naziv lokalne jedinice 
Broj danih 
preporuka 

Status preporuka 

Provedeno 
Provedeno 

nakon 
roka 

Djelomično 
provedeno 

U 
postupku 
provedbe* 

Nije 
provedeno 

Nije 
primjenjivo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Grad Kutjevo 3 2 0 1 0 0 0 

2. Grad Lipik 3 2 0 1 0 0 0 

3. Grad Pakrac  2 1 1 0 0 0 0 

4. Grad Pleternica 3 1 1 1 0 0 0 

5. Grad Požega 3 2 0 0 1 0 0 

6. Općina Brestovac 1 0 0 1 0 0 0 

7. Općina Čaglin 2 2 0 0 0 0 0 

8. Općina Jakšić 2 2 0 0 0 0 0 

9. Općina Kaptol 3 0 3 0 0 0 0 

10. Općina Velika 2 2 0 0 0 0 0 

Ukupno 24 14 5 4 1 0 0 

* Rok za provedbu nije prošao. 

 
 Lokalne jedinice su provedbom preporuka postigle sljedeće pozitivne učinke: 
 

 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 provedene preporuke odnose se na evidencije o nogometnim stadionima 
i igralištima.  
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 Lokalne jedinice su i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog ureda 
za reviziju koje nisu u cijelosti provedene.   
 
 
 
 


