Temeljem članka 68., članka 13. stavak 2., članka 79. stavka 6. i članka 71. stavka 2. Statuta
Grada Osijeka (“Službeni glasnik” Grada Osijeka br. 6/01.), Gradsko vijeće Grada Osijeka na 14.
sjednici održanoj 4. srpnja 2002. godine, donijelo je

ODLUKU
o mjesnoj samoupravi
I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se područje, sjedište mjesnog odbora i gradske četvrti, način promjene
područja, regulira se pitanje prenošenja i obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada na mjesne odbore i gradske četvrti koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i
rad građana mjesnog odbora i gradske četvrti i kriteriji za podjelu sredstava po mjesnim odborima i
gradskim četvrtima za prioritetno održavanje komunalne infrastrukture i drugih potreba građana.
II. POSTUPAK DAVANJA INICIJATIVE I PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA OSNIVANJE I
PROMJENU PODRUČJA MJESNOG ODBORA

Članak 2.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i
udruženja, Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati najmanje 10% punoljetnih
građana s prebivalištem na području mjesnog odbora, što potvrđuju svojim vlastoručnim
potpisima.
Ukoliko je predlagač organizacija ili udruženje građana, ista mora imati sjedište na području
mjesnog odbora za koji se traži osnivanje, te uz inicijativu i prijedlog dostavlja se rješenje o
registraciji, statut i odluka nadležnog tijela predlagača o prijedlogu.
Članak 3.
Osim podataka o podnositelju inicijative, odnosno predlagaču, za osnivanje mjesnog odbora,
prijedlog mora sadržavati:
- obrazloženje
- ime mjesnog odbora
- područje i granice
- sjedište
Uz inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, koji se dostavljaju Gradskom
poglavarstvu Grada Osijeka, ukoliko ono nije predlagač, dostavlja se i nacrt pravila mjesnog
odbora.
Članak 4.
Gradsko vijeće utvrđuje, na osnovu mišljenja Gradskog poglavarstva Grada Osijeka, da li je
inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađen s odredbama Zakona, Statuta i ove
Odluke.
Odluku o osnivanju mjesnog odbora donosi Gradsko vijeće Grada Osijeka.

O inicijativi i prijedlogu o izdvajanju dijela mjesnog odbora i o spajanju mjesnih odbora
odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.
III. PODRUČJA I SJEDIŠTA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI NA PODRUČJU
GRADA OSIJEKA

Članak 5.
Mjesni odbori na području Grada Osijeka su: Josipovac, Višnjevac, Osijek lijeva obala, Tenja,
Klisa i Sarvaš.
Gradske četvrti na području Grada Osijeka su: Retfala, Gornji grad, Industrijska četvrt,
Tvrđa, Novi grad, Jug II i Donji grad.
Članak 6.
Sjedišta i granice mjesnih odbora na području grada Osijeka su:
1. MJESNI ODBOR JOSIPOVAC
sa sjedištem u Osječkoj ulici 66
- pokriva cijelo područje naselja Josipovac
2. MJESNI ODBOR VIŠNJEVAC
sa sjedištem u Strossmayerovoj ulici 2
Područje mjesnog odbora graniči:
- s istoka: Petruš kanal
- sa zapada: kanal Crni fok
- sa sjevera: rijeka Drava od Crnog foka do Petruš kanala
- s juga: obilaznica od pravca Petruš kanal do pravca Crni fok
3. MJESNI ODBOR OSIJEK LIJEVA OBALA
sa sjedištem u Ulici princa Eugena Savojskog 38, Podravlje
- pokriva cijelo područje naselja Podravlje i Tvrđavica, te ulicu Biljska cesta
4. MJESNI ODBOR TENJA
sa sjedištem u Ulici Vlatka Mačeka 20
- pokriva cijelo područje naselja Tenja
5. MJESNI ODBOR KLISA
sa sjedištem u Vukovarskoj ulici 48
- pokriva cijelo područje naselja Klisa s ekonomijom Klisa
6. MJESNI ODBOR SARVAŠ
sa sjedištem u Osječkoj ulici 64
- pokriva cijelo područje naselja Sarvaš

Članak 7.
Pored navedenih mjesnih odbora u gradu Osijeku postoje i gradske četvrti koje predstavljaju
urbanu, gospodarsku i društvenu cjelinu.
Članak 8.
Sjedišta i granice gradskih četvrti na području grada Osijeka su:
1. GRADSKA ČETVRT RETFALA
sa sjedištem u Ulici Ljudevita Posavskog 14a
-

Gradska četvrt graniči:
s istoka: Ulica Antuna Kanižlića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-Našice
sa zapada: Petruš kanal od željezničke pruge Osijek-Našice do rijeke Drave
sa sjevera: rijeka Drava od Petruš kanala do Ulice Antuna Kanižlića
s juga: željeznička pruga Osijek-Našice od Petruš kanala do Ulice Antuna Kanižlića

2. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD
sa sjedištem na Trgu Lava Mirskog 1
-

Gradska četvrt graniči:
s istoka: Ulica k.A. Stepinca od željezničke pruge Osijek-Dalj do rijeke Drave
sa zapada: Ulica A. Kanižlića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-Našice
sa sjevera: rijeka Drava od Ulice A. Kanižlića do Ulice k.A. Stepinca
s juga: željeznička pruga Osijek-Našice s Našičkim naseljem do Ulice k.A.Stepinca

3. GRADSKA ČETVRT INDUSTRIJSKA ČETVRT
sa sjedištem na Vijencu Kraljeve Sutjeske 2
-

Gradska četvrt graniči:
s istoka: Ulica kneza Trpimira od željezničke pruge Osijek-Dalj i obilaznice do trafostanice
Brijest
sa zapada: željeznička pruga Osijek-Našice od Našičkog naselja s vrtovima Ulice sv.
L.B. Mandića do kućnog broja 324, športsko-zračnu luku Osijek i naselje Briješće
sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od K. Trpimira do Vinkovačke ulice i željeznička
pruga Osijek-Našice do Našičkog naselja
s juga: nastavak obilaznice, Ankin dvor, željeznička pruga Osijek-Đakovo s naseljem Briješće

4. GRADSKA ČETVRT TVRĐA
sa sjedištem na Vijencu Ivana Meštrovića bb
-

Gradska četvrt graniči:
s istoka: Ulica k. P. Svačića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-Dalj
sa zapada: Ulica k.A. Stepinca od željezničke pruge Osijek-Dalj do rijeke Drave
sa sjevera: rijeka Drava od Ulice k. A. Stepinca do Ulice k. P. Svačića
s juga: željeznička pruga Osijek-Dalj od Ulice k.A. Stepinca do Ulice k. P. Svačića

5. GRADSKA ČETVRT NOVI GRAD
sa sjedištem na Sjenjaku 133
Gradska četvrt graniči:
- s istoka: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj do Divaltove ulice, Divaltovom ulicom
do Reihl-Kirove ulice, Reihl-Kirovom ulicom prema jugu do k.o. Tenja
- sa zapada: Trpimirova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj prema jugu do naselja Brijest
- sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Trpimirove ulice do Huttlerove ulice
- s juga: od naselja Brijest granicom k.o. Tenja do Reihl-Kirove ulice
6. GRADSKA ČETVRT JUG II
sa sjedištem u Srijemskoj ulici 124a
-

Gradska četvrt graniči:
s istoka: pogoni Elektroslavonije Osijek
sa zapada: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj do Divaltove ulice,
Divaltovom ulicom do Reihl-Kirove ulice, Reihl-Kirovom ulicom do obilaznice
sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Huttlerove ulice do pogona
Elektroslavonije Osijek
s juga: polje i Poljoprivredni fakultet

7. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD
sa sjedištem na Trgu bana Josipa Jelačića 25
-

Gradska četvrt graniči:
s istoka: naselje Nemetin
sa zapada: Ulica k. P. Svačića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-Dalj
sa sjevera: rijeka Drava od Ulice k. P. Svačića do Nemetina
s juga: željeznička pruga Osijek-Dalj od Ulice k. P. Svačića do Nemetina

IV. PRENOŠENJE POSLOVA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA GRADA OSIJEKA NA
MJESNE ODBORE I GRADSKE ČETVRTI

Članak 9.
Gradsko vijeće Grada Osijeka iz samoupravnog djelokruga Grada na mjesne odbore i
gradske četvrti prenosi:
I.

OBAVLJANJE SLJEDEĆIH POSLOVA:

1.

davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta koje nije obrađeno u prethodnom vege-tacijskom
periodu, a koje se sastoji od:
identifikacije poljoprivrednog zemljišta koje nije obrađeno u prethodnom vege-tacijskom
periodu
vođenje evidencije o vlasnicima neobra-đenog poljoprivrednog zemljišta
izrada prijedloga Odluke o davanju u zakup neobrađenog poljoprivrednog zemljišta
vođenje administrativnih poslova u svezi Odluke o zakupu neobrađenog poljopriv-rednog
zemljišta (objava na oglasnoj ploči, dostava iste vlasniku, odnosno posjedniku, prijam
ponuda i prigovora)
izrada ugovora o zakupu neobrađenog poljoprivrednog zemljišta

2.

davanje u zakup neizgrađenog građe-vinskog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju
(raspisivanje natječaja, objava na oglasnoj ploči, prijam ponuda i prigovora, izrada ugovora o
zakupu)

3.

vođenje evidencije o osobama koje su uzele u zakup neobrađeno građevinsko zemljište

4.

davanje na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim četvrtima, sukladno
Pravilniku o davanju na korištenje prostorija u mjesnim odborima i gradskim četvrtima
Grada Osijeka

5.

sudjelovanje u izradi urbanističkih planova davanjem mišljenja

6.

pružanje usluga građanima u kontaktima s gradskom upravom zaprimanjem zahtjeva ili
putem WCA internet portala Grada Osijeka.

II.

PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA OBAV-LJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA UREĐENJA
NASELJA I STANOVANJA, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROME-TA I PROMETNE
INFRASTRUKTURE, ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA I TO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

održavanje pločnika
održavanje javne rasvjete
održavanje dječjih igrališta
održavanje športskih igrališta
održavanje zelenih površina
sadnje drvoreda
rušenje drveća
održavanje čistoće i čišćenje divljih deponija
odlaganje građevnog materijala
organizacija gradilišta
ograđivanje i uređenje javne zelene površine
raskopavanje javnih površina
montaža fasadnih skela
postavljanje ljetnih vrtova
postavljanje klupa
utvrđivanje potrebe za izgradnju parkirališta
utvrđivanje potreba za izgradnjom kolnih prilaza
održavanje i popravak sustava oborinske odvodnje
promjena regulacije prometa na nerazvrstanim cestama

Poslove od rednog broja 1 – 19 mjesni odbori i gradske četvrti će obavljati temeljem
programa za prioritetno održavanje komunalne infrastrukture i ostalih potreba građana.
III. ZAPRIMANJE ZAMOLBI PROGNA-NIKA-POVRATNIKA GRADSKIM ČETVRTIMA I
MJESNIM ODBORIMA KOJE SE NAKON OBRADE DOSTAV-LJAJU UPRAVNOM ODJELU
ZA KOMUNALNO-STAMBENO GOSPO-DARSTVO I PROMET GRADA OSIJEKA I TO ZA:

1.
2.
3.
4.

povratak prognanika u posjed imovine - PP1
korištenje i stupanj oštećenja stambenog objekta, koji je vlasnik napustio - PP2
vođenje zapisnika na licu mjesta o primopredaji imovine - PP10
vođenje zapisnika na licu mjesta o uvođenju u posjed vlasnika imovine PP11

IV. PROVOĐENJE RAZNIH ANKETA

1.
2.

provođenje anketa kod građana za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture na
području mjesnih odbora i gradskih četvrti (cesta, pločnika, plina, kanalizacije i dr.).
provođenje anketa kod povratnika za osiguranje potrebnog namještaja i kućanskih aparata
(štednjaka, hladnjaka i dr.).

V. IZDAVANJE RAZNIH POTVRDA I SUGLASNOSTI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

potvrda da je zemljište minirano (uvid u evidenciju miniranog zemljišta) PM
potvrda za priključenje na plin (uvid u evidenciju uplate učešća) PP
potvrda za priključenje na vodovod (uvid u evidenciju uplate učešća) PV
potvrda za priključenje na kanalizaciju (uvid u evidenciju uplate učešća) PK
potvrda o učešću u radu civilne zaštite (uvid u evidenciju pripadnika CZ) PC
potvrda o stanovanju na području od posebne državne skrbi (saslušanjem dva svjedoka) PS
suglasnost za korištenje prostora raznim udrugama u mjesnim odborima i gradskim četvrtima
Članak 10.

U obavljanju poslova iz prethodnog članka, vijeće mjesnog odbora dužno je poštovati Statut
Grada Osijeka i odredbe Odluke, te uvažavati interes Grada.
V. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NA MJESNE ODBORE ZA PRIORITETNO
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALE POTREBE GRAĐANA

Članak 11.
U Proračunu Grada Osijeka osiguravaju se, za svaku godinu, sredstva za prioritetno
održavanje komunalne infrastrukture i ostalih potreba građana na području mjesnog odbora.
Članak 12.
Kriteriji za raspodjelu sredstava za prioritetno održavanje i uređenje komunalne
infrastrukture i ostalih potreba građana na području mjesnih odbora i gradskih četvrti su:
- razvijenost komunalne infrastrukture
- broj stanovnika
Članak 13.
Sredstva po mjesnim odborima, odnosno gradskim četvrtima, za svaku kalendarsku godinu
posebnom Odlukom raspodjeljuje Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka sukladno
visini
sredstava, a uvažavajući
kriterije iz prethodnog članka, a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
Prioritete u održavanju objekata i uređenja komunalne infrastrukture i ostalih potreba
građana za pojedine mjesne odbore i gradske četvrti utvrđuju, za svaku kalendarsku godinu,
vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području grada Osijeka, prema visini raspoređenih
sredstava.
Članak 14.
Prilikom korištenja sredstava iz članka 11. ove Odluke, vijeće mjesnog odbora dužno je
surađivati sa stručnim službama Grada, te se pridržavati zakona i odluka.
Stručni nadzor nad korištenjem sredstava iz članka 11. ove Odluke, kao i zakonitost
provedbe, povjerava se nadležnim upravnim odjelima Grada.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Osijeka uskladit će svoja Pravila i Poslovnike s
odredbama ove Odluke u roku 30 dana od dana stupanja na snagu.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjesnoj samoupravi ("Službeni
glasnik" Grada Osijeka, br. 1/94. i 3/98.), Zaključak Gradskog vijeća Grada Osijeka povodom
razmatranja konačnog Prijedloga reorganizacije mjesne samouprave na području grada Osijeka
("Službeni glasnik" Grada Osijeka br. 3/98.), Odluka o prenošenju poslova iz samoupravnog
djelokruga Grada Osijeka na mjesne odbore ("Službeni glasnik” Grada Osijeka br. 5/94.) i
Odluka o prenošenju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka na gradske kotare i
mjesne odbore na području grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka br. 1/2000).
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada
Osijeka.
Klasa: 026-01/02-01/2
Urbroj: 2158/01-01/04-02-06
Osijek, 4. srpnja 2002.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Alen Prnjat, v.r.

Službeni glasnik broj 2. od 6. veljače 2009.
Temeljem članka 19. točke 2. i članka 68. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada
Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05. i 8/05.) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 8. sjednici održanoj
5. veljače 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o mjesnoj samoupravi
Članak 1.
Odluka o mjesnoj samoupravi (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02.) mijenja se i
dopunjuje prema odredbama ove odluke.
Članak 2.
U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: "Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog
odbora može dati najmanje 10% punoljetnih građana s prebivalištem na području za koje se
predlaže osnivanje mjesnog odbora, što potvrđuju svojim vlastoručnim potpisom."
Članak 3.
U članku 5. stavku 1. iz riječi "Višnjevac" dodaju se riječi "Cvjetno, Brijest".
Članak 4.
U članku 6. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:
"3. MJESNI ODBOR CVJETNO
sa sjedištem na Vijencu lipa 36, Osijek
Područje mjesnog odbora graniči:
-

s istoka: Ulica Kestenova do Ulice sv.L.B. Mandića i Ulica Čempresa od Ulice sv.
L.B. Mandića do željezničke pruge Osijek - Đakovo
sa zapada: Ulica Vrba, odnosno granica naselja Livana
sa sjevera: putem koji razdvaja građevinsko područje i poljoprivredno zemljište
uključujući i kčbr. 10868/1
s juga: željeznička pruga Osijek - Đakovo s naseljem Briješće

4. MJESNI ODBOR BRIJEST
sa sjedištem u Južnom predgrađu 54, Brijest
- pokriva cijelo područje naselja Brijest"
Dosadašnje točke 3., 4., 5. i 6. postaju točke 5., 6., 7. i 8.
U točki 5. brišu se riječi "s ekonomijom Klisa".

Članak 5.
U članku 8. točki 2. alineji 4. iz riječi "Našičkim naseljem" dodaju se riječi "i Našičkim
bajerom".
Točka 3. mijenja se i glasi:
"3. GRADSKA ČETVRT INDUSTRIJSKA ČETVRT
sa sjedištem na Vijencu Kraljeve Sutjeske 2
-

-

-

Gradska četvrt graniči:
s istoka: Ulica kneza Trpimira od željezničke pruge Osijek-Dalj do granice naselja Brijest,
sjevernom stranom kčbr. 11131/1, 11120/1, 11116/1 i 11107, željezničkom prugom
Osijek - Vinkovci prema jugu do križanja s Vinkovačkom cestom i obilaznom cestom za
Antunovac
sa zapada: Ulica čempresa od željezničke pruge Osijek - Vrpolje do Ulice sv. L.B.
Mandića, Ulicom kestenova na zapad putem koji razdvaja građevinsko područje i
poljoprivredno zemljište i vrtovima Ulice sv. L.B. Mandića do kućnog broja 324 i
športsko-poslovna zračna luka Osijek
sa sjevera: željeznička pruga Osijek - Dalj od Ulice kneza Trpimira do Vinkovačke ulice i
željezničkom prugom Osijek - Našice do Našičkog bajera i Našičkog naselja
s juga: nastavak obilaznice, Ankin dvor, granicom naselja Briješće prema sjeveru do
željezničke pruge Osijek - Vrpolje, prugom prema istoku do Ulice čempresa.".
U točki 5. alineja 1. mijenja se i glasi:

„- s istoka: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek - Dalj do Divaltove ulice, parna strana
Divaltove ulice od kućnog broja 154 do 132 i Ulica Josipa Reihl-Kira od Divaltove ulice do
južne obilaznice"
U točki 6. alineja 2. mijenja se i glasi:
"- sa zapada: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek - Dalj do Divaltove ulice i od
Divaltove ulice, Ulicom Josipa Reihl-Kira do južne obilaznice".
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Osijeka.
Klasa: 026-01/09-01/2
Urbroj: 2158/01-01-09-6
Osijek, 5. veljače 2009.
Predsjednik
Gradskoga vijeća
prof.dr.sc. Dragan Kovačević, 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

ODLUKU
o izmjenama Odluke mjesnoj samoupravi

Članak 1.
Odluka o mjesnoj samoupravi (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02. i 2/09.)
mijenja se prema odredbama ove odluke.
Članak 2.
U članku 2. stavku 1. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječju:
"Gradonačelnik".
Članak 3.
U članku 3. stavku 2. riječi: "Gradskom poglavarstvu" zamjenjuju se riječju:
"Gradonačelniku", a riječ: "ono" zamjenjuje se riječju: "on".
Članak 4.
U članku 4. stavku 1. riječi: "Gradskog poglavarstva" zamjenjuju se riječju:
"Gradonačelnika".
Članak 5.
U članku 13. stavku 1. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječju:
"Gradonačelnik".
Članak 6.
Ovlašćuje se Odbor za statutarno – pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke
o mjesnoj samoupravi.

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9. od 22. srpnja 2009.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.
Klasa: 026-01/09-01/12
Urbroj: 2158/01-01-09-8
Osijek, 21. srpnja 2009.
Predsjednik
Gradskoga vijeća
Gordan Matković, dipl.ing., v.r.

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A od 8. srpnja 2010.
Temeljem članka 19. točke 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br.
6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09. i 13/09.) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 9. sjednici
održanoj 7. srpnja 2010., donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o mjesnoj samoupravi
Članak 1.
Odluka o mjesnoj samoupravi (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02. i 9/09.)
mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove odluke.
Članak 2.
U članku 8. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:
"1.

GRADSKA ČETVRT RETFALA
sa sjedištem u Ulici Josipa Jurja Strossmayera 200.
Gradska četvrt graniči:
sa istoka: Ulica Antuna Kanižlića od rijeke Drave do Našičkog naselja,
zapadnom granicom Našičkog naselja i poligona za obuku vozača do južne
obilaznice
sa zapada: zapadna obilaznica od rijeke Drave do južne obilaznice
sa sjevera: rijeka Drava od zapadne obilaznice do Ulice Antuna Kanižlića
s juga: južna obilaznica od zapadne obilaznice do poligona za obuku vozača.".
Članak 3.

U glavi IV., članku 9., podnaslovu I. točka 1. mijenja se i glasi:
"1. identifikacije poljoprivrednog zemljišta koje nije obrađeno u prethodnom
vegetacijskom razdoblju i vođenje evidencije o vlasnicima toga zemljišta".
Točke 2. i 3. brišu se.
Dosadašnja točka 4. postaje točka 2.
Točka 5. briše se.
U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 3. riječi "WCA Internet portala" zamjenjuju
se riječima "službenih Internet stranica".
U podnaslovu II. stavak 2. briše se.
U podnaslovu IV. točki 2. riječ "povratnika" zamjenjuje se riječima "osoba slabijeg
imovnog stanja".
U podnaslovu V. točka 7. briše se.

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A od 8. srpnja 2010.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Osijeka.
Klasa: 026-01/10-01/5
Urbroj: 2158/01-01-10-6
Osijek, 7. srpnja 2010.
Predsjednik
Gradskoga vijeća
Gordan Matković, dipl.ing., v.r.

