
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/11-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-268
Rijeka, 11. 5. 2020.

Gradonačelnik je 11. svibnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

A
Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2018. 

godinu upućuje se Gradskom vijeću na razmatranje. 

B
1. Zadužuju se odjeli gradske uprave da u planiranim rokovima izvrše provedbu naloga i 

preporuka Državnog ureda za reviziju.
2. Zadužuje se Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke za praćenja provedbe aktivnosti 

navedenih pod točkom 1. ovog zaključka i za izvještavanje Gradonačelnika o provedbi naloga i 
preporuka. 

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke, n/r Snježane Skočilić
3. pročelnicima odjela gradske uprave, svima
4. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



                              
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
Rijeka, 11. 5. 2020.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) podnosim Gradskom vijeću Grada 

Rijeke na razmatranje Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj 

financijskoj reviziji poslovanja za 2018. godinu. 

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko 

Obersnel i Snježana Skočilić, voditeljica Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
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            GRAD RIJEKA

Ured za unutarnju reviziju Grada 
Rijeke

KLASA: 470-01/20-02/1
UR. BROJ: 2170/01-12-00-20-1
Rijeka,  06. svibnja 2020. godine 

Gradonačelniku 
     mr.sc. Vojko Obersnel 

Informacija o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja Grada Rijeke za 2018. godinu od strane Državnog 
ureda za reviziju

Materijal pripremila:
Voditeljica Ureda 
Snježana Skočilić 

Voditeljica Ureda

       Snježana Skočilić
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Obrazloženje

Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka obavio je financijsku reviziju Grada Rijeke (dalje u tekstu: Grad) 
za 2018.godinu. Postupci revizije provedeni su u razdoblju od 20. ožujka 2019. do 28. veljače 2020. Nacrt 
Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2018. godinu dostavljen je zakonskom predstavniku 
Grada 13. siječnja 2020. godine na očitovanje. Očitovanja na činjenice opisane u Nacrtu izvješća, Državnom 
uredu za reviziju dostavljena su u zakonskom roku. Konačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada 
Rijeke za 2018. godinu, sa ugrađenim očitovanjima Grada, dostavljeno je zakonskom predstavniku Grada 28. 
veljače 2020. godine. Temeljem odredbi članka 21. stavak 5. Zakona o državnom uredu za reviziju, na Izvješće 
o obavljenoj reviziji zakonski predstavnik može u roku od 8 dana od dana primitka Izvješća staviti prigovor. Na 
Izvješće o obavljenoj reviziji nije iskazan prigovor.

U financijskoj reviziji izražavaju se dva mišljenja, jedno za financijske izvještaje i drugo za usklađenost
poslovanja.  Za izražavanje mišljenja odlučujuću ulogu ima, za:

 financijske izvještaje - prag značajnosti po:
- vrijednosti - određuje se u apsolutnom i relativnom iznosu (postotak od ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i 

izdataka ili vrijednosti imovine);
- prirodi ili sadržaju - ovisi o vrsti poslovnih događaja koji su utjecali na financijske izvještaje ili na usklađenost 

poslovanja s propisima

 usklađenost poslovanja - značajnost po prirodi ili sadržaju, koja se temelji na ocjeni jesu li aktivnosti,
financijske transakcije i informacije u svakom bitnom pogledu u skladu s mjerodavnim podlogama,
odnosno zakonima i drugim propisima i unutarnjim aktima kojima je uređeno poslovanje subjekta revizije i
koji su na temelju procjene rizika određeni kao kriterij za izražavanje mišljenja.                                                                                          

Vrste mišljenja su:

1. bezuvjetno - stopa pogreške niža je od 2 %; u financijskim izvještajima i poslovanju nema bitnih
pogrešaka

2. uvjetno - stopa pogreške viša je od 2 %, ali pogreške pojedinačno ili skupno nemaju
prožimajući učinak na točnost financijskih izvještaja, a poslovanje u manjoj mjeri nije
obavljano u skladu s propisima

3. nepovoljno - stopa pogreške viša je od 2 %; pogreške imaju prožimajući učinak na točnost financijskih
izvještaja, a poslovanje u znatnom dijelu nije obavljano u skladu s propisima

4. suzdržano - nema mogućnosti za pribavljanje dostatnih i primjerenih revizijskih dokaza na temelju kojih
se izražava mišljenje

Državni ured za reviziju je o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja Grada Rijeke za 
2018.godinu  izrazio uvjetna mišljenja. 

Za potrebe praćenja izvršenja naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, u skladu s odredbom  članka 22. 
stavka 1. i 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju,  Grad je u roku 60 dana od primitka Izvješća dostavio 
Državnom uredu za reviziju Plan provedbe naloga i preporuka koji sadrži planirane aktivnosti za otklanjanje 
nepravilnosti i planirano vrijeme za njihovu provedbu.
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Slijedom navedenoga predlaže se Gradonačelniku donošenje slijedećeg

Zaključka

A)

Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2018. godinu upućuje se 
Gradskom vijeću na razmatranje. 

B)

1. Zadužuju se odjeli gradske uprave da u planiranim rokovima izvrše provedbu naloga i preporuka Državnog 
ureda za reviziju.

2. Zadužuje se Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke za praćenja provedbe aktivnosti navedenih pod točkom 
1. i za izvještavanje Gradonačelnika o provedbi naloga i preporuka. 
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