
Temeljem članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
novine” broj 33/01.),  članka 19. i 67. Statuta Grada Osijeka (“Službeni glasnik” Grada 
Osijeka br. 6/01. i 3/03.) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 34. sjednici održanoj 12. srpnja 
2004. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
 

o načinu korištenja sredstava  
mjesnih odbora i gradskih četvrti  

Grada Osijeka namijenjenih financiranju mjesne samouprave 
 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom uređuje se način korištenja sredstava mjesnih odbora i gradskih četvrti 
Grada Osijeka namijenjenih financiranju mjesne samuprave. 
         

Članak 2. 
 

 Mjesni odbori i gradske četvrti ostvaruju prihode prikupljene od usluga, pomoći, donacija 
fizičkih i pravnih osoba, održavanja proslava, obilježavanja crkvenih godova i drugih 
događanja na području mjesnih odbora i gradskih četvrti. 
 Za realizaciju sredstava iz stavka 1. ovog članka u mjesnim odborima i gradskim 
četvrtima otvorit će se žiro – računi. 
 O trošenju sredstava iz stavka 1. vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti odlučivat će 
samostalno kroz vlastite programe. 

Članak 3. 
 
 Sredstva osigurana u proračunu Grada Osijeka za prioritetno održavanje komunalne 
infrastrukture neće se uplaćivati na žiro-račune mjesnih odbora i gradskih četvrti. 
 Radovi za izvršene usluge iz programa prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti plaćat 
će se sa žiro-računa Grada Osijeka.  
 

Članak 4. 
 
 Mjesni odbori i gradske četvrti mogu se zaduživati samo uz prethodnu pisanu suglasnost 
Gradskog poglavarstva Grada Osijeka. 

 
Članak 5. 

 
 Vijeća mjesnih odbora i gradskh četvrti i stručne službe Grada nadležni su i odgovorni, 
svatko iz svog djelokruga, za korištenje sredstava iz ove Odluke.  
 Stručne i administrativne poslove oko vođenja žiro-računa za potrebe mjesnih odbora i 
gradskih četvrti obavljat će stručne službe Grada. 

 
Članak 6. 

 
 Nadzor nad trošenjem sredstava iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke obavljat će Gradsko 
poglavarstvo Grada Osijeka. 



 O načinu korištenja sredstava vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti dužna su 
Gradskom poglavarstvu podnijeti polugodišnje izvješće. 
 Odgovorna osoba za način korištenja sredstava iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke je 
predsjednik vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti. 
        

Članak 7. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 
Osijeka. 
 
Klasa:  026-01/03-01/2 
Urbroj: 2158/01-01/01-04-05 
Osijek, 12. srpnja 2004.    
 Predsjednik 
 Gradskog vijeća 
 Alen Prnjat, v.r. 
 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9. od 22. srpnja 2009.  
 
Temeljem članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 19. Statuta 
Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05. i 2/09.) Gradsko 
vijeće Grada Osijeka na  2. sjednici održanoj  21. srpnja 2009. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama Odluke o načinu korištenja sredstava mjesnih odbora i gradskih četvrti 
Grada Osijeka namijenjenih financiranju mjesne samouprave 

 
Članak 1. 

 
Odluka o načinu korištenja sredstava mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Osijeka 

namijenjenih financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/04.) 
mijenja se prema odredbama ove odluke. 
 

Članak 2. 
 

U članku 4. riječi: „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnika“. 
 

 Članak 3. 
 

U članku 6. stavku 1. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: 
„Gradonačelnik“. 
            U stavku 2. istog članka riječi: „Gradskom poglavarstvu“ zamjenjuju se riječju: 
„Gradonačelniku“. 
 

Članak 4. 
 

        Ovlašćuje se Odbor za statutarno–pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst 
Odluke o načinu korištenja sredstava mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Osijeka 
namijenjenih financiranju mjesne samouprave.                                                                     
 

Članak 5. 
 

       Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Osijeka. 
 
Klasa:  026-01/09-01/13 
Urbroj: 2158/01-01-09-10 
Osijek,  21. srpnja 2009. 
 
 Predsjednik 
 Gradskoga vijeća 
 Gordan Matković, dipl.ing., v.r. 
 
   


