
 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6 od 26. rujna 2001. 

 

Na temelju članka 8. i 35. st. 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01.)  i članka 20. Statuta Grada Osijeka (“Službeni 

glasnik” Grada Osijeka br. 5/97. – pročišćeni tekst, 3/98. i 6/00.) Gradsko vijeće Grada 

Osijeka na 4. sjednici održanoj 25. rujna 2001. godine,  donijelo je 

 

S T A T U T 

 

GRADA OSIJEKA 
 

I.   OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug Grada Osijeka, njegova obilježja, 

javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici 

konzultiranja građana, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga, mjesna 

samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje, te druga pitanja od važnosti za 

ostvarivanje prava i obveza Grada Osijeka. 

 

Članak 2. 

 

 Grad Osijek je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o 

područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

 Grad Osijek obuhvaća područje naselja: Osijek, Brijest, Briješće, Josipovac, Klisa, 

Nemetin, Podravlje, Sarvaš, Tenja, Tvrđavica i Višnjevac. 

 Granice Grada Osijeka idu granicama područja rubnih katastarskih općina, odnosno 

rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje. 

 Granice Grada Osijeka mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom  zakonom.  

 

Članak 3. 

 

 Sjedište Grada Osijeka je u Osijeku. 

 Grad Osijek je pravna  osoba. 

 

Članak 4. 

 

 Grad Osijek je samostalan u odlučivanju o poslovima iz svog samoupravnog 

djelokruga u skladu s Ustavom, Zakonom i ovim Statutom i podliježe samo nadzoru 

zakonitosti. 

 

Članak 5. 

 

 Grad Osijek ima svoj grb, pečat, zastavu, svečani lanac gradonačelnika i svečanu pjesmu.  

 Grb Grada Osijeka ima oblik stiliziranog štita čija je visina u odnosu na širinu 5:4. U 

središnjem dijelu grba naglašen je most na tri luka preko rijeke Drave. Na sredini tog mosta 

uzdiže se pravokutna kula s tri kruništa, s dva pravokutna prozora i s jednim pravokutnim 



 

 

vratima. Na srednjem kruništu je štit na kojem je simbol ruke s isukanom sabljom. Četiri 

osnovne boje grba jesu: kobalt-modra, cinober-crvena, zlatna i srebrna. Površina iznad i ispod 

mosta i kule je kobalt-modre boje. Ruka u štitu na grbu i obris šake su  cinober-crvene boje. 

Rubovi grba i šaka u štitu na grbu su boje zlata. Most, kula, rub štita u grbu i sablja su srebrne 

boje.  

 Prototip grba je u tehnici višebojne keramo-plastike visine 50 centimetara. 

 Grad Osijek ima svoj pečat. Pečat je kružnog oblika promjera 40 mm. Unutar većeg 

koncentričnog kruga ucrtan je manji koncentrični krug. Razmak između koncentričnih krugova 

jednak je polovini polumjera cijelog kruga. Svi elementi grba Grada Osijeka nalaze se u manjem 

krugu. Između koncentričnih krugova upisane su s gornje strane riječi “Republika Hrvatska”, a s 

obje strane riječi  "Grad Osijek". Između tih riječi nalazi se po jedan grafički znak kvadratnog 

oblika vrhova usmjerenih prema slovima. 

 Grad Osijek ima svoju zastavu. Boje zastave su bijela i kobalt-modra. Odnos dužine i 

širine zastave je 2:1, a boje su okomito položene u odnosu na koplje, tako da bijela boja dolazi na 

vrh koplja, a ako se zastava stavlja bez koplja, tada bijela boja dolazi s lijeve strane, gledajući u 

zastavu. U sredini zastave nalazi se grb grada Osijeka. Visina grba u odnosu na visinu zastave je 

1:4. Svečana zastava Grada Osijeka izrađena je od  bijelekobaltmodre svile, a grb Grada Osijeka 

na zastavi u tehnici zlatoveza na obje strane zastave. 

 Izgled i oblik svečanog lanca gradonačelnika Gradsko poglavarstvo utvrdit će  posebnom 

odlukom. 

 Grad Osijek ima svoju svečanu pjesmu. Kao svečana pjesma Grada Osijeka izvodi se 

skladba "Moj Osijek" (autor:  Branko Mihaljević). 

 Način i uvjeti upotrebe grba, pečata, zastave, svečanog lanca gradonačelnika i svečane 

pjesme Grada Osijeka utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom. 

 

Članak 6. 

 

 Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo, Gradsko poglavarstvo i gradonačelnik kao izvršna 

tijela Grada, te upravna tijela Grada imaju svoje pečate oblika i sadržaja propisanog zakonom. 

 

Članak 7. 

 

 Dan Grada Osijeka je 2. prosinca.  

 Dan Grada Osijeka utemeljen je na povijesnom sjedinjenju Gornjeg grada, Tvrđe, i Donjeg 

grada u jedinstvenu upravnu gradsku cjelinu 2. prosinca 1786. godine. 

 Zaštitnici Grada Osijeka su sv. Petar i Pavao. 

 Blagdan sv. Petra i Pavla Grad Osijek svečano obilježava svake godine 29. lipnja.  

 Na Dan Grada Osijeka dodjeljuju se nagrade i druga priznanja Grada. 

 



 

 

Članak 8. 

 

 Za istaknuta postignuća na svim područjima gospodarskog i društvenog života značajna za 

grad, građanima i pravnim osobama mogu se dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja. 

 Javna priznanja i nagrade mogu se dodjeljivati prijateljskim gradovima, stranim 

državljanima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih zemalja i njihovim 

tijelima. 

 

Članak 9. 

 

 Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Grada Osijeka osobe koje su se 

istakle naročitim zaslugama za Grad. 

 Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja Grada Osijeka. 

 Počasni građani upisuju se u Knjigu počasnih građana. 

 Počast ne daje posebna prava, odnosno obveze, i može se opozvati ako se počasni građanin 

pokaže nedostojnim takve počasti. 

 

Članak 10. 

 

 Vrste, uvjeti, izgled, oblik i način dodjeljivanja nagrada, javnih priznanja i počasti, tijela 

koja provode postupak dodjele i vrše dodjelu nagrada, javnih priznanja i počasti propisuju se 

posebnom odlukom. 

 

Članak 11. 

 

 Grad Osijek, ostvarujući zajedničke interese za šire područje, radi unapređenja 

gospodarskog, kulturnog i socijalnog razvitka surađuje s drugim jedinicama lokalne i regionalne 

samouprave. 

 Ciljevi, uvjeti i oblici suradnje, uzajamne obveze i pravna i organizacijska pitanja, 

financijski odnosi i način rješavanja sporova utvrđuju se sporazumom zainteresiranih jedinica 

lokalne i regionalne samouprave. 

 Radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa za unapređenje gospodarskog i 

društvenog razvitka gradova i općina, Grad Osijek može osnovati s drugim gradovima i 

općinama u Republici Hrvatskoj odgovarajuće udruge. 

 

Članak 12. 

 

 Grad Osijek ima službeno glasilo -  Službeni glasnik Grada Osijeka. 

 U Službenom glasniku Grada Osijeka objavljuju se odluke i drugi opći akti, te akti izbora i 

imenovanja što ih donose tijela Grada Osijeka. 

 U Službenom glasniku Grada Osijeka mogu se objaviti i drugi akti kao i izvješća ako to 

odluči Gradsko vijeće ili Gradsko poglavarstvo.  

 U Službenom glasniku Grada Osijeka mogu se objaviti i opći akti ustanova i trgovačkih 

društava, koja obavljaju javne službe, a kojima se propisuju prava i dužnosti fizičkih i pravnih 

osoba. 

 



 

 

 

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA OSIJEKA 

 

Članak 13. 

 Grad Osijek obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji 

nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose 

na: 

- uređenje naselja i stanovanje 

- prostorno i urbanističko planiranje 

- gospodarski razvoj 

- komunalne djelatnosti 

- promet i prometnu infrastrukturu 

- brigu o djeci 

- školstvo 

- zdravstvo 

- socijalnu skrb 

- primarno-zdravstvenu zaštitu 

- odgoj i osnovno obrazovanje 

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport 

- zaštitu potrošača 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša 

- protupožarnu i civilnu zaštitu 

 Odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovog članka prenijeti 

na županiju, odnosno mjesne odbore i gradske četvrti.  

 

Članak 14. 

 

 Grad Osijek u okviru samoupravnog djelokruga:  

- osigurava uvjete za utvrđivanje i provedbu politike gospodarenja prostorom i skrbi o 

unapređivanju i zaštiti okoliša 

- osigurava uvjete za razvitak komunalnih djelatnosti 

- osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje 

- osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu 

- osigurava uvjete za zaštitu potrošača  

- osigurava uvjete za obavljanje urbanog prometa i razvitka prometne infrastrukture  

- osigurava sredstva za zadovoljenje javnih potreba stanovnika i vodi brigu o potrebama i 

interesima stanovnika u području predškolskog uzrasta, školstva, zdravstva, kulture, 

tjelesne kulture i športa 

- poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja i 

poduzetničkih aktivnosti 

- promiče društveni i gospodarski napredak radi poboljšanja uvjeta života i privređivanja 

- promiče očuvanje prirodne baštine, te povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa  

- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, o obavljanju 

komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te gradske infrastrukture 

- podržava i razvija Grad u skladu s njegovom visokoškolskom  

orijentacijom 

- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

gospodarskih i socijalnih interesa i potreba stanovnika 



 

 

- obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu Osijeku, izrađuje i izvršava 

proračun Grada Osijeka  

- obavlja inspekcijske poslove 

- upravlja i gospodari imovinom Grada Osijeka  

- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost 

Grada 

 

Članak 15. 

 

 Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka obavljaju tijela Grada Osijeka i 

gradska upravna tijela. 

 Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka koji su im povjereni ovim Statutom 

ili odlukom Gradskog vijeća, obavljaju i tijela mjesne samouprave. 

 Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka obavljaju i ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe osnovane radi obavljanja javnih  službi  u  Gradu  Osijeku  u 

skladu sa zakonom temeljem posebne odluke Gradskog vijeća. 

 

 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka može se povjeriti i 

drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu sa zakonom temeljem posebne odluke Gradskog 

vijeća. 

 

 

III.   TIJELA GRADA OSIJEKA 

 

Članak 16. 

 

 Tijela Grada Osijeka su: 

- Gradsko vijeće 

- Gradonačelnik 

- Gradsko poglavarstvo   

 

Članak 17. 

 

 Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka podijeljene 

su između predstavničkog tijela Gradskog vijeća i izvršnih tijela gradonačelnika i Gradskog 

poglavarstva. 

 Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za 

obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka, svi poslovi i zadaće što se 

odnose na uređenje odnosa iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka (poslovi legislativne 

naravi) u nadležnosti su Gradskog vijeća, a svi poslovi i zadaće izvršne naravi u nadležnosti 

su Gradskog poglavarstva. 

 Gradsko vijeće može svojom odlukom preuzeti nadležnost Gradskog poglavarstva u 

svim pitanjima za koja zakonom ili drugim propisima nije određena isključiva nadležnost 

Gradskog poglavarstva. U takvom slučaju preuzimanja nadležnosti radi provedbe odluka i 

poslova iz preuzete nadležnosti Gradsko vijeće može osnovati odgovarajuća radna tijela. 

 

 

 



 

 

 

 

1. GRADSKO VIJEĆE 

 

- Položaj i nadležnost Gradskog vijeća - 

 

Članak 18. 

 

 Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Osijeka i tijelo Grada Osijeka. 

 Gradsko vijeće ima 25 članova. 

 U slučaju promjene broja vijećnika Gradskog vijeća utvrđenog statutom, izabrani vijećnici 

ostaju na dužnosti do kraja izbornog razdoblja (do isteka mandata). 

 U slučaju promjene područja Grada, donijet će se odluka o broju vijećnika Gradskog vijeća 

i provesti izbori do broja koji je utvrđen u odluci. 

 Pripadnici etničkih zajednica i nacionalnih manjina koji sudjeluju u stanovništvu Grada, 

imaju pravo na zastupljenost u Gradskom vijeću srazmjerno svom udjelu u stanovništvu 

Grada. Ukoliko se ne postigne zastupljenost iz prethodnog stavka, ista će se osigurati 

sukladno zakonu. 

 

Članak 19. 

 

 Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga: 

1. donosi Statut Grada Osijeka i Poslovnik Gradskog vijeća, odlučuje o izmjenama i   

dopunama Statuta i Poslovnika 

2. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada 

Osijeka 

3. razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga Grada Osijeka, te utvrđuje programe 

razvoja pojedinih djelatnosti važnih za Grad Osijek 

4. donosi akte urbanističkog planiranja u Gradu Osijeku 

5. donosi Godišnji proračun prihoda i rashoda Grada Osijeka, te Godišnji obračun proračuna, 

i donosi Odluku o izvršenju proračuna 

6. razmatra Izvješće o izvršenju proračuna. 

7. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

8. bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove Gradskog poglavarstva 

9. imenuje i razrješuje tajnika Grada 

10. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama Gradskog 

vijeća, te daje suglasnost na imenovanja i izbor, te razrješenja kada je to određeno 

zakonom, Statutom i drugim propisima 

11. odlučuje o povjerenju gradonačelniku, njegovim zamjenicima i Gradskom poglavarstvu 

12. osniva radna tijela Gradskog vijeća, te bira i razrješuje njihove članove 

13. donosi odluke o gradskim porezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima od 

interesa za Grad 

14. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Osijeka, te osniva upravna tijela 

15. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, 

društvenih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Osijek 

16. utvrđuje mjerila za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada 

17. odlučuje o zaduživanju Grada Osijeka i o raspisivanju javnog zajma 

18. odlučuje o utvrđivanju uvjeta i načina dodjeljivanja javnih priznanja 



 

 

19. odlučuje o proglašenju počasnog građanina Grada Osijeka i dodjeli javnih priznanja Grada 

Osijeka 

20. odlučuje o pristupanju Grada Osijeka u Nacionalni savez jedinica lokalne samouprave, 

odnosno međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica 

21. odlučuje o raspisivanju referenduma za područje Grada Osijeka 

22. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i 

statutom 

23. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i zakonom 

 

Članak 20. 

 

 Način rada Gradskog vijeća, te prava i dužnosti vijećnika uređuje se Poslovnikom 

Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

  -   Sastav i izbor Gradskog vijeća - 

 

Članak 21. 

 

 Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenom zakonom o izboru 

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave. 

 Vijećnicima prestaje mandat prije vremena na koje su izabrani prema odredbama zakona.  

 

Članak 22. 

 

 Funkcija gradskog vijećnika je izborna i obnaša se počasno. 

  Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

 

Članak 23. 

 

 Vijećnici Gradskog vijeća Grada Osijeka imaju pravo osobito: 

- predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata, te razmatranje pojedinih 

pitanja iz njegovog djelokruga 

- izjašnjavati se o svim pitanjima što su na dnevnom redu Gradskog vijeća 

- biti biran u radna tijela Gradskog vijeća 

- postavljati pitanja gradonačelniku, Gradskom poglavarstvu i čelnicima gradskih upravnih 

tijela o njihovom radu ili obavljanju poslova iz njihovog djelokruga 

- tražiti i dobivati podatke od tijela Grada Osijeka i upravnih tijela, te koristiti njihove 

stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje poslova vijećnika Gradskog vijeća 

- ostvarivati i druga prava i dužnosti uređena Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća      

 

Članak 24. 

 

 Vijećnici za svoj rad u Vijeću i radnim tijelima Vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s 

posebnom odlukom Vijeća sukladno zakonu. 

 



 

 

- Predsjednik i potpredsjednik   Gradskog vijeća - 

 

Članak 25. 

 

 Gradsko vijeće ima predsjednika, te  prvog i drugog potpredsjednika koje bira iz redova 

svojih članova većinom glasova svih članova Gradskog vijeća na način utvrđen Poslovnikom.  

 

Članak 26. 

 

 Predsjednik Gradskog  vijeća: 

- zastupa Gradsko vijeće 

- saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog 

vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća 

- brine o izvršavanju općih  i drugih akata Gradskog vijeća 

- koordinira rad radnih tijela Gradskog vijeća 

- brine o javnosti rada Gradskog vijeća 

- surađuje s gradonačelnikom, Gradskim poglavarstvom i predsjednicima mjesnih odbora i 

gradskih kotara 

- obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća. 

 

Članak 27. 

 

 Potpredsjednici vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća, te po njegovu ovlaštenju 

obavljaju poslove iz njegove nadležnosti. 

 U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Gradskog vijeća zamjenjuje prvi 

potpredsjednik Gradskog vijeća.  

 

Članak 28. 

 

 Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom 

Gradskog vijeća.  

 

 -  Radna tijela - 

 

Članak 29. 

 

 Gradsko vijeće ima stalna i povremena radna tijela. 

 Radna tijela Gradskog vijeća proučavaju, razmatraju i pripremaju prijedloge odluka i 

drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća i o njemu daju svoja 

mišljenja i prijedloge. 

 Radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada  

 

Osijeka, te Gradskom vijeću predlagati raspravu o njima. 

 

Članak 30. 

 

 Osnivanje, sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela Gradskog vijeća 

utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. 



 

 

 Članovi radnih tijela Gradskog vijeća za svoj rad u radnim tijelima imaju pravo na 

naknadu u skladu s posebnom odlukom Vijeća sukladno zakonu. 

 

 

Članak 31. 

 

 Gradsko vijeće može osnovati posebno radno tijelo – Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica 

o pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih 

službi. 

 Članovi Povjerenstva iz st. 1. ovog članka mogu biti samo članovi Gradskog vijeća. 

 Odlukom o osnivanju Povjerenstva utvrdit će se sastav, djelokrug, ovlasti i način rada 

Povjerenstva. 

 

 

2. GRADONAČELNIK 

 

 

Članak 32. 

 

 Gradonačelnik zastupa Grad Osijek i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Osijeku. 

 Gradonačelnik ima dva zamjenika. 

 Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika mogu svoju dužnost obavljati profesionalno 

što se utvrđuje posebnom Odlukom Gradskog vijeća. 

 

Članak 33. 

 

 Gradonačelnika i njegove zamjenike bira i razrješava Gradsko vijeće na način i po 

postupku utvrđenom Poslovnikom Gradskog vijeća. 

 

Članak 34. 

 

Gradonačelnik: 

1. izvršava, odnosno osigurava izvršavanje odluka i drugih akata 

2. nadzire obavljanje upravnih poslova i usklađuje rad gradskih upravnih tijela 

3. brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova gradskih upravnih tijela i poduzima 

mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada 

4. odgovoran je Gradskom vijeću za obavljanje poslova lokalne samouprave  

5. brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava u radu gradskih upravnih tijela 

6. naredbodavac je za izvršenje proračuna  

7. prati i koordinira izvršenje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada osobito onih 

kojima se neposredno ostvaruju 

potrebe građana u području komunalno-stambenog gospodarstva, prometa, gospodarstva, 

prostornog planiranja urbanizma i zaštite okoliša, društvenih djelatnosti, socijalne skrbi i 

zdravstva, te poslova iz područja mjesne samouprave, financija i međunarodne suradnje. 

8. sklapa ugovore i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima  

9. daje punomoći za zastupanje Grada Osijeka 

10. predsjednik je Gradskog poglavarstva Grada Osijeka 

11. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima 



 

 

Članak 35. 

 Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka ima pravo 

obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili 

drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. 

 Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od 8 dana o tome 

obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada 

tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, o čemu je gradonačelnik dužan 

izvijestiti predsjednika Gradskog vijeća. 

 

Članak 36. 

 

 Gradonačelnika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti u obavljanju njegove dužnosti 

zamjenjuje zamjenik gradonačelnika kojega on odredi. 

Članak 37. 

 

 Gradonačelnik može obavljanje određenih  poslova iz svog djelokruga povjeriti svom 

zamjeniku. 

 Zamjenik gradonačelnika dužan je, pri obavljanju povjerenih poslova, pridržavati se uputa 

gradonačelnika. 

 Povjeravanjem poslova zamjeniku gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njegovo 

obavljanje. 

 

 

3.  GRADSKO POGLAVARSTVO 

 

Članak 38. 

 

 Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka izvršno je tijelo Grada Osijeka. 

 Gradsko poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi. 

 Gradonačelnik, njegovi zamjenici i članovi Gradskog poglavarstva zajednički su 

odgovorni za odluke koje Gradsko poglavarstvo donosi, a osobno su odgovorni za svoje 

područje rada. 

 

Članak 39. 

 

 Gradsko poglavarstvo u okviru svog djelokruga: 

1. obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga grada i poslove državne uprave koji 

su mu povjereni zakonom 

2. priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće 

3. daje mišljenje o prijedlozima odluka koje podnesu drugi ovlašteni predlagači 

4. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, prostornih i urbanističkih 

planova te drugih akata Gradskog vijeća  

5. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i prihodima i rashodima 

Grada 

6. utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna Grada i obračuna proračuna Grada te prijedlog 

odluke o privremenom financiranju 



 

 

7. utvrđuje prijedlog ustrojstva upravnih tijela grada i usmjerava njihovo djelovanje u 

obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada odnosno poslova državne uprave 

koji se obavljaju u gradu te nadzire njihov rad 

8. obavlja izbor i imenovanja,  opoziv i razrješenja pročelnika i drugih osoba sukladno 

zakonu, općim aktima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva 

9. predlaže osnivanje oblika mjesne samouprave i obavlja nadzor nad njihovim radom 

10. osniva i imenuje stalna i povremena radna tijela Gradskog poglavarstva 

11. odobrava uporabu grba i zastave Grada Osijeka 

12. donosi Poslovnik o svojem radu 

13. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Gradskog 

vijeća 

 

Članak 40. 

 

 Gradsko poglavarstvo ima 9 članova. 

 Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva. 

 Zamjenici gradonačelnika zamjenici su predsjednika Gradskog poglavarstva. 

 Članovi Gradskog poglavarstva, na prijedlog predsjednika Gradskog poglavarstva, mogu 

biti i osobe koje nisu vijećnici Gradskog vijeća. 

  Gradonačelnik, kao predsjednik Gradskog poglavarstva, prijedlog za izbor članova 

Gradskog poglavarstva dužan je podnijeti Gradskom vijeću u roku od 30 dana od dana izbora za 

gradonačelnika. 

 Članovi Gradskog poglavarstva mogu obavljati svoju dužnost profesionalno što se 

utvrđuje posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

 

Članak 41. 

 

 Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Gradskog poglavarstva uređuje se Poslovnikom 

Gradskog poglavarstva u skladu s ovim Statutom. 

 

Članak 42. 

 

 Grad ima tajnika. 

 Tajnik Grada organizira i usklađuje  obavljanje stručnih i drugih poslova neposredno 

vezanih za rad Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, te 

gradonačelnika, brine o izvršavanju zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave i uprave, 

sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva u savjetodavnom svojstvu.  

 Tajnika imenuje i razrješuje Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja po 

postupku i uvjetima utvrđenim posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

 

 Tajnik svoju dužnost obavlja profesionalno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.  GRADSKA UPRAVA I JAVNE SLUŽBE 

 

 -  Gradska uprava - 

 

 

Članak 43. 

 

 Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka kao i poslova državne 

uprave prenijetih na Grad Osijek ustrojavaju se upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: 

upravna tijela). 

 Gradsko vijeće Grada Osijeka odlukom osniva i ukida gradska upravna tijela, te uređuje 

njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihovo ustrojstvo i rad. 

 Gradska upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli, uredi, zavodi, ravnateljstva i 

službe. 

 

Članak 44. 

 

 Gradska upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Osijeka, izvršavaju zakone i druge 

propise, odluke i druge akte Gradskog vijeća, gradonačelnika i Gradskog poglavarstva, prate 

stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode 

nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju nacrte 

općih i drugih akata, pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i dužnosti Grada, 

te obavljaju i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug upravnih 

tijela. 

 

Članak 45. 

 

 Gradskim upravnim tijelima upravljaju čelnici koje imenuje Gradsko poglavarstvo ako 

zakonom i ovim Statutom nije drugačije određeno.  

 Uredom ustrojenim za obavljanje poslova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i 

gradonačelnika upravlja tajnik Grada, gradskim upravnim odjelima i zavodima upravljaju 

pročelnici, a ravnateljstvima ravnatelji.  

 

Članak 46. 

 

 Sredstva za rad upravnih tijela Grada Osijeka osiguravaju se u proračunu Grada Osijeka, 

državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom. 

 

 - Javne službe - 

 

Članak 47. 

 

  U okviru samoupravnog djelokruga Grad Osijek osigurava obavljanje javnih službi koje 

zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih djelatnosti, te 

drugih djelatnosti u skladu sa zakonom. 



 

 

Članak 48. 

 

 Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba. 

 Grad Osijek, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti, obvezne su 

osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja 

u stanju funkcionalne sposobnosti. 

 

Članak 49. 

 

 Komunalne djelatnosti su: opskrba pitkom vodom, plinom, toplinskom energijom, 

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće, 

gospodarenje otpadom, uređivanje prostora, uređivanje javnih prometnih i zelenih površina, 

uređivanje i održavanje gradskih groblja i obavljanje pogrebnih poslova, uređivanje i rad 

gradskih tržnica, javni gradski promet, javna rasvjeta, obavljanje dimnjačarskih poslova, te druge 

djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukom Gradskog vijeća. 

 

Članak 50. 

 

 Društvene djelatnosti su: odgoj, obrazovanje, znanost, kultura, informiranje, šport, tjelesna 

kultura, tehnička kultura, skrb o djeci i zaštita djece i mladeži, zdravstvo, socijalna skrb, skrb o 

invalidima i druge djelatnosti u skladu sa zakonom. 

 

Članak 51. 

 

 Grad Osijek osigurava obavljanje komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti osnivanjem 

trgovačkih društava, javnih ustanova ili službe -  vlastita pogona. 

 Obavljanje određenih javnih djelatnosti Grad Osijek može povjeriti, na temelju ugovora o 

koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, pravnim i fizičkim osobama temeljem 

posebne odluke Gradskog vijeća. 

Članak 52. 

 

 Grad Osijek kao člana u skupštinama trgovačkih društava predstavljaju predstavnici Grada 

Osijeka. 

 O sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Grad Osijek ima 100% udjela odnosno 

dionica, i o predstavnicima Grada Osijeka u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad 

Osijek ima manje od 100% udjela odnosno dionica, odlučuje Gradsko vijeće. 

 Skupštine trgovačkih društava i predstavnici Grada Osijeka u skupštinama trgovačkih 

društava imaju prava utvrđena zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 53. 

 

 Trgovačka društva kojih je osnivač Grad Osijek, odnosno u kojima Grad Osijek ima udjela 

odnosno dionica, samostalna su u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno zakonu i 

statutu društva. 

 Predstavnici Grada Osijeka u skupštinama trgovačkih društava dužni su pribaviti 

prethodnu suglasnost Gradskog vijeća prije odlučivanja o statusnim promjenama trgovačkog 

društva (priključenje, pripajanje, spajanje, preoblikovanje i prestanak). 



 

 

 Skupštine trgovačkih društava i predstavnici Grada Osijeka u skupštinama trgovačkih 

društava dužni su pribaviti prethodnu suglasnost Gradskog poglavarstva prije odlučivanja o: 

- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala  

- povećanju i podjeli poslovnih udjela odnosno dionica 

- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka 

- imenovanju nadzornog odbora i uprave društva  

- osnivanju trgovačkog društva 

- osnivanju gospodarskog interesnog udruženja 

- otuđenju nekretnina uključujući i fiducijarni prijenos vlasništva  

-    izmjenama Statuta pravne osobe. 

 

Članak 54. 

 

 Za obavljanje društvenih djelatnosti koje se prema zakonu obavljaju kao javne službe, 

Grad Osijek osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih društvenih djelatnosti, ako se ne 

obavljaju radi stjecanja dobiti, Grad Osijek osniva ustanove (u nastavku teksta: ustanove). 

 

Članak 55. 

 

 Ustanove kojih je osnivač Grad Osijek, samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i  

u poslovanju sukladno aktu poslovanja, zakonu i statutu ustanove. 

 Aktom o osnivanju, odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje 

i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove, te način raspolaganja s dobiti. 

 

Članak 56. 

 

 Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka prati rad, daje preporuke, poduzima mjere prema 

trgovačkim društvima i ustanovama kojih je osnivač  Grad Osijek. 

 Skupštine trgovačkih društava i predstavnici Grada Osijeka u skupštinama trgovačkih 

društava, te upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova dužni su najmanje jednom godišnje 

podnijeti izvješće Gradskom poglavarstvu Grada Osijeka koje ih razmatra i upućuje Gradskom 

vijeću Grada Osijeka. 

 

Članak 57. 

 

 Radi obavljanja komunalnih djelatnosti Grad Osijek može osnivati i službe - vlastite 

pogone koji nemaju svojstvo pravne osobe. 

 Vlastite pogone osniva Gradsko vijeće na način i u postupku propisan zakonom i drugim 

propisima. 

 

Članak 58. 

 

 U obavljanju komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti pravne i fizičke osobe dužne 

su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša. 

 

 

 



 

 

V. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE  GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

 

 

Članak 59. 

 

 Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i statutom. 

 

Članak 60. 

 

 Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu područja 

Grada o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga grada kao i o pitanjima 

određenim zakonom i Statutom. 

 Referendum, temeljem odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće Grada 

Osijeka na prijedlog jedne trećine članova Vijeća, na prijedlog Gradskog poglavarstva, na 

prijedlog polovine mjesnih odbora i gradskih četvrti i na prijedlog 20% birača upisanih i 

birački popis grada. 

 

Članak 61. 

 

 Odluka o raspisivanju referenduma sadrži: 

- područje za koje se raspisuje referendum 

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će 

građani odlučivati na referendumu 

- obrazloženje akata, odnosno pitanja o kojem se raspisuje referendum 

- referendumsko pitanje, odnosno prijedlog o kojem će građani odlučivati 

- dan održavanja referenduma 

 Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne 

smije proći manje od 20 niti više od 40 dana. 

 

Članak 62. 

 

 Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području 

grada i upisani su u popis birača. 

 Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće Grada Osijeka. 

 Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen, predlagači iz članka 60. stavak 2. ovog 

Statuta ne mogu prije isteka roka od godinu dana od dana održavanja referenduma ponovno 

iznijeti na referendumu. 

 

Članak 63. 

 

 Gradsko vijeće Grada Osijeka može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o 

prijedlogu općeg akta ili drugih pitanja iz djelokruga Grada Osijeka. 

 Mjesni zbor građana može se sazivati i za dio područja mjesnog odbora i gradske četvrti 

koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja. 

 Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje i 

mjesni zbor građana od kojega će se tražiti mišljenje. 



 

 

Članak 64. 

 

 Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili 

rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća Grada Osijeka.  

 O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće raspravlja ako ga potpisom podrži 

najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Osijeka. 

 Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

dana primitka prijedloga. 

 

Članak 65. 

 

 Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada 

Osijeka kao i na rad upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im 

se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

 Na podnesene predstavke i pritužbe čelnik tijela iz stavka 1. ovog članka dužan je dati 

odgovor u roku od trideset dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe. 

 Čelnici iz stavka 1. ovog članka dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće 

Gradskom vijeću o podnesenim predstavkama i pritužbama, danim odgovorima, te o 

poduzetim mjerama. 

 

VI.  MJESNA SAMOUPRAVA 

 

Članak 66. 

 

 Na području Grada Osijeka osnivaju se mjesni odbori i gradske četvrti kao oblici 

mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima od neposrednog 

i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 

 U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbori i gradske četvrti dužni su 

uvažavati interes Grada Osijeka. 

 

Članak 67. 

 

 Mjesni odbori na području Grada Osijeka su: 

1. Mjesni odbor Josipovac 

2. Mjesni odbor Višnjevac 

3. Mjesni odbor “Osijek lijeva obala” 

4. Mjesni odbor Tenja 

5. Mjesni odbor Klisa 

6. Mjesni odbor Sarvaš 

 

 Gradske četvrti su: 

1. Gradska četvrt Retfala 

2. Gradska četvrt Gornji grad 

3. Gradska četvrt Industrijska četvrt 

4. Gradska četvrt Tvrđa 

5. Gradska četvrt Novi grad 

6. Gradska četvrt Jug II 

7. Gradska četvrt Donji grad 



 

 

 

 Mjesni odbori i gradske četvrti su pravne osobe. 

 

Članak 68. 

 

 Područje, način promjene područja, te sjedište mjesnih odbora i gradske četvrti utvrđuje 

se posebnom odlukom Gradskog vijeća.   

 

Članak 69. 

 

 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove 

organizacije i udruženja, Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka. 

 Osim podataka o podnosiocu inicijative, odnosno predlagaču za osnutak mjesnog 

odbora, prijedlog sadrži podatke o imenu, području, granicama, sjedištu mjesnog odbora i 

obrazloženje potreba osnivanja mjesnog odbora. 

 O inicijativi i prijedlogu o izdvajanju iz mjesnog odbora, te o spajanju mjesnih odbora 

odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora. 

 

Članak 70. 

 

 Mjesni odbor ima vijeće mjesnog odbora kao predstavničko tijelo građana toga područja 

i predsjednika vijeća mjesnog odbora, a gradska četvrt vijeće gradske četvrti i predsjednika 

vijeća gradske četvrti. 

 

Članak 71. 

 

 Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova, dok vijeće gradske četvrti ima 11 članova. 

 Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora na temelju 

općeg biračkog prava, na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. 

Član vijeća mjesnog odbora ne može biti vijećnik Gradskoga vijeća, niti član Gradskoga 

poglavarstva. 

 Mandat članova mjesnog odbora traje četiri godine.  

 

Članak 72. 

 

 Vijeće mjesnog odbora: 

1. donosi program rada i izvješće o radu 

2. donosi plan gradnje uređenja i održavanja manjih objekata komunalne infrastrukture 

individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava 

komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni 

drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, 

kanalizaciju, plin, električnu energiju, distribuciju TV, kanalizaciju, zelene površine, 

parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, javni zdenci, 

vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti i utvrđuje redoslijed njihova ostvarivanja 

3. donosi financijski plan i godišnji obračun 

4. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u gradskom proračunu 

5. donosi pravila mjesnog odbora 



 

 

6. bira i opoziva predsjednika i potpredsjednika vijeća 

7. saziva mjesne zborove građana 

8. predlaže raspisivanje referenduma 

9. organizira i provodi civilnu zaštitu na svom području 

10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području grada Osijeka 

11. donosi poslovnik o svom radu 

12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima 

 

Članak 73. 

 

 Vijeće mjesnog odbora prati i predlaže: 

- nacrt razvoja svoga područja u okvirima temeljnih odrednica razvitka Grada Osijeka 

- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i 

drugih planskih dokumenata i njihovo ostvarivanje 

- programe razvoja komunalne infrastrukture na svome području i stanje u komunalnoj 

infrastrukturi 

- mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te poboljšanju uvjeta života 

- mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome 

području 

- mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi i kontrolu njihova rada 

- osnivanje, prestanak i statusne promjene ustanova u djelatnostima brige o djeci 

predškolskog uzrasta, osnovnog i srednjeg obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, 

kulture, tehničke kulture i športa, te rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi 

zadovoljavanja potreba građana na svome području i mjere za unapređenje njihova rada 

- imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, 

ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svom području 

- broj i područje izbornih jedinica za mjesni odbor 

- promjenu područja mjesnog odbora 

- kandidate za suce porotnike 

 Mjesni odbor obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga Grada 

Osijeka povjeri Gradsko vijeće Grada Osijeka. 

 

Članak 74. 

 

 Vijeće mjesnog odbora može održati sjednicu ako je nazočna većina članova Vijeća, a 

odlučuje većinom glasova nazočnih članova. 

 Poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora, plan komunalnih akcija, financijski plan, 

godišnji obračun i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće mjesnog 

odbora donosi većinom glasova svih članova. 

 Vijeće mjesnog odbora poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima  

odlučuje većinom glasova svih članova vijeća. 

 

Članak 75. 

 

 Članovi vijeća mjesnog odbora tajnim glasovanjem  biraju predsjednika vijeća i jednog 

potpredsjednika iz svog sastava na vrijeme od četiri godine. 

 Funkcija predsjednika, potpredsjednika i članova vijeća mjesnog odbora je počasna. 

 



 

 

Članak 76. 

 

 Predsjednik vijeća mjesnog odbora: 

1. zastupa  mjesni odbor i vijeće mjesno odbora 

2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje 

akte vijeća 

3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka vijeća 

4. brine o provedbi propisa i drugih akata što se odnose na rad mjesnog odbora 

5. surađuje s gradonačelnikom, predsjednikom Gradskog vijeća i Poglavarstvom Grada 

6. informira građane o pitanjima u svezi s njihovim mjesnim odborom 

7. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće 

 Predsjednik je odgovoran za svoj rad vijeću, odnosno gradonačelniku za obavljanje 

poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka povjerenih mjesnom odboru. 

 

Članak 77. 

 

 Članovi vijeća mjesnih odbora imaju pravo i dužnost: 

- biti nazočni sjednicama vijeća mjesnog odbora 

- predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga 

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu mjesnog odbora 

- imaju i druga prava i dužnosti utvrđena poslovnikom i pravilima vijeća mjesnog odbora 

 

Članak 78. 

 

 Gradsko poglavarstvo najmanje jednom u šest mjeseci organizira sastanak sa 

predsjednicima mjesnog odbora o pitanjima u svezi s: 

- planiranjem razvoja grada 

- programima javnih potreba na području mjesnog odbora 

- stanjem i zaštitom okoliša 

- gradnjom objekata na području mjesnog odbora 

- drugim pitanjima važnim za mjesni odbor 

 Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je o pitanjima iz stavka 1. ovog članka 

izvijestiti vijeće mjesnog odbora. 

 

Članak 79. 

 

 Sredstva za rad vijeća mjesnih odbora, odnosno sredstva za obavljanje poslova iz 

samoupravnog djelokruga Grada Osijeka povjerenih vijećima mjesnih odbora, osiguravaju se 

u gradskom proračunu. 

 Sredstva za financiranje mjesne samouprave osiguravaju se godišnje u visini 1% od 

ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini umanjenih za prihod od 

zaduživanja, potpora i donacija. 

 Mjesni odbor ima i prihode koje ostvari od usluga, pomoći i donacija od drugih pravnih 

i fizičkih osoba.  

 Mjesnom odboru pripadaju i prihodi koje ostvari od održavanja proslava i drugih 

događanja na području mjesnog odbora, a osobito obilježavanja crkvenih godova ili drugih 

proslava. 



 

 

 O načinu korištenja sredstava mjesni odbor dužan je Gradskom poglavarstvu podnijeti 

polugodišnje izvješće. 

 Gradsko vijeće posebnom će odlukom utvrditi mjerila za podjelu sredstava na pojedine 

mjesne odbore i gradske četvrti, a na temelju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koje 

će im Gradsko vijeće povjeriti na obavljanje. 

 

Članak 80. 

 

 Stručne i administrativne poslove za potrebe rada vijeća mjesnih odbora obavljaju  

gradska upravna tijela na način uređen posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

 

Članak 81. 

 

 Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Gradsko poglavarstvo. 

Poslije provedene rasprave na Gradskom vijeću, Gradsko poglavarstvo može raspustiti 

vijeće mjesnog odbora ako učestalo krši Statut Grada Osijeka, gradske odluke, njihova pravila 

ili  ne izvršavaju povjerene im poslove. 

 

Članak 82. 

 

 Djelokrug, ovlasti,  i tijela  gradskih četvrti uređuju se sukladno odredbama ovog 

Statuta koje se odnose na mjesnu samoupravu u mjesnim odborima Grada Osijeka. 

 

 

 

VII IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA OSIJEKA 

 

Članak 83. 

 

 Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Osijeku čine 

imovinu Grada Osijeka. 

 Na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima i načinu gospodarenja imovinom 

Grada, imovinom Grada Osijeka raspolaže, upravlja i koristi se Poglavarstvo Grada Osijeka 

pažnjom dobrog domaćina. 

 Nekretninu u vlasništvo Grad Osijek može naplatno steći, odnosno nekretninu u 

vlasništvu otuđiti ili zamijeniti samo u skladu s posebnim programom odobrenim po 

Gradskom vijeću, a opteretiti ili prenijeti u vlasništvo radi osiguranja samo uz prethodnu 

suglasnost Gradskog vijeća time da takva i sva drukčija raspolaganja nekretninama podliježu 

zakonima, propisanim uvjetima i ograničenjima.  

 Prethodno se odnosi na nekretninu u vrijednosti iznad 100.000,00 kuna. 

 

Članak 84. 

 

 Grad Osijek ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 

raspolaže.  

 Rashodi Grada Osijeka moraju biti razmjerni prihodima. 



 

 

 Prihodi Grada Osijeka su: 

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe 

- prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Grada Osijeka 

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Osijeka, 

odnosno u kojima Grad Osijek ima udio ili dionice 

- prihodi na koncesije koje je dalo Gradsko vijeće 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Gradsko vijeće propiše u 

skladu sa zakonom 

- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom 

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske u državnom proračunu 

- drugi prihodi određeni zakonom 

 

Članak 85. 

 

 Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa, odnosno 

visinu iznosa vlastitih poreza, oslobođenja od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje 

poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom. 

 

Članak 86. 

 

 Gradsko vijeće donosi godišnji proračun i odluku o izvršenju proračuna. 

 U proračunu se iskazuju svi prihodi koji pripadaju Gradu Osijeku i svi rashodi za 

poslove koje Grad Osijek obavlja. 

 Odlukom o izvršenju proračuna propisuju se uvjeti, način i postupak gospodarenja 

prihodima i rashodima proračuna Grada Osijeka. 

 

Članak 87. 

 

 Grad Osijek sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u 

skladu s računovodstvenim propisima. 

 

Članak 88. 

 

 Ako se tijekom proračunske godine smanjuju prihodi ili povećavaju izdaci utvrđeni 

proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 

novih prihoda. 

 

Članak 89. 

 Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka godine za koju se donosi, 

financiranje se obavlja privremeno i to najduže za razdoblje od tri mjeseca. 

 Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće Grada Osijeka. 

 

Članak 90. 

 

 Grad Osijek se može zadužiti u skladu sa zakonom  ako ne postoje druge mogućnosti 

pokrića proračunskog manjka uz uvjet da otplata i kamate kredita ne ugrožavaju izvršavanje 

zakonskih obveza Grada Osijeka.  

 



 

 

 

Članak 91. 

 

 Grad Osijek se može zadužiti sukladno zakonu kod druge jedinice lokalne samouprave, 

jedinice područne (regionalne) samouprave, kod državnog proračuna, kod bankarskog i 

nebankarskog sektora.  

 Odluku o zaduživanju Grada Osijeka donosi Gradsko vijeće. 

 

Članak 92. 

 

 Grad Osijek može dati jamstvo ili suglasnost korisnicima proračuna i pravnim osobama 

u vlasništvu Grada za zaduživanje u skladu sa zakonom. 

 Odluku o davanju jamstva ili suglasnost donosi Gradsko poglavarstvo. 

 

Članak 93. 

 

 Grad Osijek može raspisati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne 

papire u skladu sa zakonom. 

 

Članak 94. 

 

 Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada. 

 

 

VIII.  ODNOS GRADA OSIJEKA I GRAĐANA 
 

Članak 95. 

 

 Grad Osijek je dužan organizirati svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe 

mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja ustavom zajamčena prava i zakonom 

zaštićene interese, te ispunjavati građanske dužnosti. 

 

Članak 96. 

 

 Kad se u postupku građani i pravne osobe odazovu pozivu, a bez njihove krivnje 

službena radnja radi koje su pozvani nije obavljena, imaju pravo zahtijevati naknadu time 

nastalih troškova, o čemu odlučuje voditelj postupka na temelju propisa kojim se uređuje 

naknada troškova svjedocima. 

 

Članak 97. 

 

 Gradsko poglavarstvo može odlučiti da se prijedlozi akata koji su u pripremi a za koje je 

javnost osobito zainteresirana, javno predstave, te pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje 

primjedbe i prijedloge. 

 

Članak 98. 

 

 Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Osijeka mora biti istaknut naziv tijela. 



 

 

 Na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada 

Osijeka. 

 Na ulazu u službene prostorije moraju  biti istaknuta osobna imena zaposlenika. 

 Građani  i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom 

vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Grada Osijeka. 

 

 

IX. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE 
 

 

Članak 99. 

 

 Rad tijela Grada Osijeka je javan. 

 Javnost rada tijela Grada Osijeka osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica 

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja 

- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata 

- na drugi način 

 

Članak 100. 

 

 Na sjednicama tijela Grada Osijeka mogu biti nazočni izvjestitelji javnih glasila i 

elektronskih medija, u skladu s odredbama poslovnika tih tijela. 

 Radi potpunijeg i točnijeg obavještavanja javnosti o radu tijela iz st. 1. ovog članka 

odnosno o drugim poslovima od značenja za građane Grada Osijeka, mogu se davati službena 

priopćenja, intervjui i održavati konferencije za tisak i elektronske medije. 

 

Članak 101. 

 

 Službene izjave za sredstva javnog priopćavanja daju: 

- o radu Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća 

- o radu Gradskog poglavarstva, upravnih tijela Grada Osijeka, te o svom radu 

gradonačelnik 

- zamjenici predsjednika Gradskog poglavarstva i članovi Gradskog poglavarstva za 

područja zaduženja 

 Službene izjave o radu tijela iz stavka 1. ovog članka mogu davati i druge osobe kad su 

za to ovlaštene. 

 

Članak 102. 

 

 Grad Osijek može izdavati publikacije u kojima se objavljuju prikazi rada njegovih 

tijela, izvješća s rasprava i odluke tih tijela, prijedlozi koji se pripremaju za rasprave te druga 

pitanja iz djelokruga tijela Grada Osijeka ili pitanja koja znače neposredni interes građana. 

  

 

 

 

 



 

 

Članak 103. 

 

 Gradsko vijeće Grada Osijeka svojom odlukom propisat će koji se podaci iz rada i 

nadležnosti tijela Grada Osijeka ne mogu  objavljivati jer predstavljaju tajnu, te način 

njihovog čuvanja. 

  

 

X. AKTI GRADA 

 

 

Članak 104. 

 

 Gradsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi Statut, poslovnik o radu, 

odluke i druge opće akte, gradski proračun, obračun proračuna, pravilnike, preporuke, upute, 

naputke, te daje autentična tumačenja Statuta i drugih općih akata Gradskog vijeća. 

 Gradsko vijeće donosi pojedinačne akte, rješenja i zaključke  kada u skladu sa zakonom 

i Statutom rješava o pojedinačnim stvarima. 

  

Članak 105. 

 

Poglavarstvo Grada Osijeka donosi odluke, pravilnike, poslovnik, preporuke, rješenja, 

zaključke, upute i naputke.   

 Gradonačelnik donosi pojedinačne akte, rješenja i zaključke. 

 Radna tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Osijeka donose zaključke i 

preporuke. 

 

Članak 106. 

 

 Upravna tijela Grada Osijeka u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose 

pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i 

pravnih osoba. 

 Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe zakona o općem 

upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica 

lokalne samouprave. 

 Protiv pojedinih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom 

upravnom tijelu. 

 

Članak 107. 

 

 Podrobnije odredbe o aktima Grada Osijeka, postupku donošenja i objave akata te 

autentičnom tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom o radu Gradskog vijeća. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI. PROMJENE STATUTA 

 

Članak 108. 

 

 Promjenu Statuta može predložiti Gradskom vijeću Gradsko poglavarstvo, 

gradonačelnik i 1/3 članova Gradskog vijeća. 

 Gradsko vijeće o promjeni Statuta odlučuje većinom glasova svih vijećnika. 

 Podrobnije odredbe o promjeni Statuta uređuju se Poslovnikom o radu Gradskog vijeća. 

 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 109. 

 

 Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada 

Osijeka, sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta primjenjivat će se važeći 

opći akti Grada Osijeka u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim 

Statutom. 

  U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se 

neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta. 

 

Članak 110. 

 

 Grad Osijek uskladit će opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog 

djelokruga Grada s odredbama ovog Statuta u rokovima određenim zakonima. 

 

Članak 111. 

 

 Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Osijeka 

(“Službeni glasnik” Grada Osijeka br. 1/94., 5a/95., 1/96., 3/98. i 6/00.). 

 

Članak 112. 

 

 Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada 

Osijeka, a primjenjuje se danom stupanja na snagu, osim odredbe članka 79. stavka 2. koja se 

primjenjuje od 1. siječnja 2002. godine.  

 

Klasa:  012-03/01-01/1 

Urbroj:  2158/01-01/04-01-02 

Osijek,  25. rujna 2001. 

 Predsjednik 

 Gradskog vijeća 

 Alen Prnjat, v.r. 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3 od 23. travnja 2003. 

Temeljem članka 14. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne 

novine” br. 155/02.), članka 9. stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/01., 10/02., 

155/02. i 45/03.), članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” 

br. 45/03.), članka 19. Statuta Grada Osijeka (“Službeni glasnik” Grada Osijeka br. 6/01.), a u 

svezi članka 110. stavak 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka (“Službeni glasnik” 

Grada Osijeka br. 7/01.) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 22. sjednici održanoj 22. travnja 

2003. godine, donijelo je  

S T A T U T 

 

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka 

 

Članak 1. 

 

 U Statutu Grada Osijeka (“Službeni glasnik” Grada Osijeka br. 6/01.) u članku 5. stavku 

8. iza riječi: “Grada Osijeka” stavlja se zarez i dodaju riječi: “znamenja i simbola nacionalnih 

manjina,”, a iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi: 

 

“Članak 5a. 

 

Pripadnici nacionalne manjine uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike 

Hrvatske mogu isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalne manjine. Kada se ističe 

zastava i simbol nacionalne manjine tada se obavezno ističe uz zastavu i grb Republike 

Hrvatske.” 

Članak 2. 

 

  U članku 18. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

 

 “Sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, srpska 

nacionalna manjina ima pravo na 1 člana u Vijeću izabranog na način utvrđen zakonom.” 

 Dosadašnji stavak 3. i 4. postaju stavak 4. i 5., a dosadašnji stavak 5. se briše. 

 

Članak 3. 

 

 Ovaj Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka stupa na snagu danom 

objave u “Službenom glasniku” Grada Osijeka. 

 

Klasa:   013-02/03-01/1 

Urbroj: 2158/01-01/01-03-04 

Osijek,  22. travnja 2003. 

 Predsjednik 

 Gradskog vijeća 

 Alen Prnjat, v.r. 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1A od 28. veljače 2005. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ br. 

33/01. i 66/01. – vjerodostojno tumačenje) i članka 19. stavak 1. Statuta Grada Osijeka (“Službeni 

glasnik“ Grada Osijeka br. 6/01. i 3/03.) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 39. sjednici održanoj 25. 

veljače 2005. godine, donijelo je 

 

STATUTARNU  ODLUKU 

 

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka 

 

Članak 1. 

 
 U Statutu Grada Osijeka (“Službeni glasnik“ Grada Osijeka br. 6/01. i 3/03.) u članku 1. iza 

riječi: “mjesna samouprava“ dodaju se riječi: “prava nacionalnih manjina“. 

 

Članak 2. 

 
 U članku 12. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. i 5. koji glase:  

“U Službenom se glasniku Grada Osijeka objavljuju pravila mjesnih odbora i gradskih 

četvrti, poslovnici o radu, financijski planovi i završni računi, planovi malih komunalnih 

akcija, te akti u vezi s izborima članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. 

U Službenom se glasniku Grada Osijeka objavljuju statuti vijeća nacionalnih manjina, 

te financijski planovi i završni računi što ih donose vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 

u Gradu Osijeku.“ 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. 

  

Članak 3. 

 
 U članku 19. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:  

 “7. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne 

manjine, “ 

  

Dosadašnje točke od 7. do 23. postaju točke od 8. do 24. 

 

Članak 4. 

 
 U članku 26. šesta alineja riječi: “gradskih kotara“ zamjenjuju se riječima: “gradskih četvrti“. 

 

Članak 5. 

 
 Iza članka 82. dodaje se nova glava VII. i članci 82.a do 82.j koji glase:  

 

“VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA 

 

Članak 82.a 
 

 Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Osijeku imaju pravo sudjelovati u javnom životu i 

upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina, 

odnosno koordinacije nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeća i predstavnici nacionalnih 

manjina). 



 

 

 

Članak 82.b 

 

 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Osijeku imaju pravo: 

1. predlagati tijelima Grada Osijeka mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih 

manjina u gradu Osijeku, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se 

uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;  

2. isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Osijeka; 

3. biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog 

vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine; 

4. davati prijedloge i mišljenja na programe lokalnih (regionalnih), radijskih i 

televizijskih postaja u Gradu Osijeku namijenjenih nacionalnim manjinama ili na 

programe koji se odnose na manjinska pitanja; 

 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. uredit će se 

poslovnikom Gradskog vijeća Grada Osijeka. 

 

 

Članak 82.c 

 

Gradsko poglavarstvo dužno je u pripremi prijedloga općih akata od vijeća, odnosno 

predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje grada Osijeka, zatražiti mišljenje i 

prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. 

Način, rokovi i postupak davanja mišljenja i prijedloga uredit će se poslovnikom 

Gradskog poglavarstva. 

 

Članak 82.d 

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i 

predstavnika nacionalnih manjina ako je osnovana za područje grada Osijeka, da u njihovo 

ime poduzima pojedine radnje iz članka 82.b stavak 1. ovoga Statuta. 

 

 

Članak  82.e 

 

Lokalne (regionalne) postaje radija i televizije u Gradu Osijeku dužne su proizvoditi i 

emitirati programe kojima se potiče i unaprjeđuje održavanje, razvoj i iskazivanje kulturne, 

vjerske i druge samobitnosti nacionalnih manjina, očuvanje i zaštita njihovih kulturnih dobara 

i tradicije, te programe kojima se pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Osijeku upoznaju s 

radom i zadaćama njihovih vijeća i predstavnika. 

 Lokalne (regionalne) postaje radija i televizije u Gradu Osijeku dužne su dostaviti 

vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina svoje programske planove radi davanja 

mišljenja o programima namijenjenih nacionalnim manjinama i o programima koji se odnose 

na manjinska pitanja. 

 Lokalne (regionalne) postaje radija i televizije u Gradu Osijeku dužne su razmotriti 

mišljenja i prijedloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i u primjerenom roku, koji ne 

može biti dulji od 30 dana, očitovati se o njima. 

 



 

 

Članak 82.f 

 

Nacionalne manjine imaju pravo na slobodnu uporabu znamenja i simbola nacionalnih 

manjina i obilježavanje praznika nacionalnih manjina. 

Nacionalne manjine mogu, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike 

Hrvatske, isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina koje utvrdi 

koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koju su vijeća i predstavnici 

nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave osnovali za područje 

Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: koordinacija za područje RH). 

 

Članak 82.g 

 

Zastavu nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje RH ističe vijeće, 

odnosno predstavnik nacionalne manjine na poslovnim zgradama u kojima ima sjedište u 

prigodama koje utvrdi koordinacija Republike Hrvatske. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu 

nacionalne manjine dužni su isticati i zastavu Grada Osijeka.  

 

 

Članak 82.h 

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge 

simbole i znamenja svoje nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje RH, i to: 

1. u sastavu svojih pečata i žigova 

2. u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u 

službenim i svečanim prostorijama 

3. u zaglavljima službenih akata koje donose. 

 

Članak 82.i 

 

 U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili 

svečana pjesma nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje RH. 

 Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obavezno se izvodi 

himna Republike Hrvatske. 

 

Članak 82.j 

 
 Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući i sredstva za obavljanje 

administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u gradskom proračunu. 

 U gradskom se proračunu mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih 

aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. 

 Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz gradskog proračuna 

mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se 

uređuje izvršenje proračuna. 

 Gradsko će poglavarstvo utvrditi kriterije za osiguranje sredstava u gradskom 

proračunu za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uključujući i sredstva za 

obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe. 



 

 

 Ako u gradskom proračunu, ovisno o financijskim mogućnostima Grada Osijeka budu 

osigurana i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća i 

predstavnika nacionalnih manjina Gradsko će poglavarstvo utvrditi kriterije za korištenje tih 

sredstava. 

 Dosadašnje glave od VII. do XII. postaju glave od VIII. do XIII. 

 

Članka 6. 

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Grada Osijeka. 

 

 
Klasa:  012-03/05-01/1 

Urbroj: 2158/01-01/01-05-02 

Osijek, 25. veljače 2005. 

 

 

 Predsjednica 

 Gradskog vijeća 

 Biljana Borzan, v.r. 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8 od 22. prosinca 2005. 

 

Temeljem članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 66/01. vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 

19. stavak 1. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03. i 1A/05.) 

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2005., donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

 

o izmjenama i dopunama  

Statuta Grada Osijeka 

 

Članak 1. 

 

        U Statutu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03. i 1A/05.)  u  

članku 3. dodaje se novi  stavak 1. koji glasi  «Grad Osijek je veliki grad». Dosadašnji stavak 

1. i 2. postaju stavak 2. i 3. 

Članak 2. 

 

 U članku 13. alineja 4 mijenja se i glasi: 

 

“-  komunalno gospodarstvo” 

  

 Alineja 5. mijenja se i glasi:  

 

“- promet na svom području” 

 

 U alineji 11 riječ: “osnovno” briše se. 

 

 Iza alineje 15 dodaju se nove alineje 16, 17 i 18 koje glase:  

“ - održavanje javnih cesta 

 - izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te 

provedbe dokumenata prostornog uređenja 

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima”. 

 

Članak 3. 

 

 U članku 14. u alineji 2 riječi: “komunalnih djelatnosti” zamjenjuju se riječima: 

“komunalnog gospodarstva”. 

  

Iza alineje 3 dodaje se nova alineja koja glasi: 

“-  osigurava uvjete za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih za 

izgradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja”. 

  

Iza alineje 6 dodaje se nova alineja koja glasi: 

“- osigurava uvjete za održavanje javnih cesta”. 

 

Članak 4. 

 

U članku 19. iza točke 22. dodaje se nova točka 23. koja glasi:  



 

 

«23. uz prethodnu suglasnost nadležnog županijskog tijela odlučuje o preuzimanju 

poslova iz nadležnosti županije, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.» 

Dosadašnje točke 23. i 24. postaju točke 24. i 25.  

 

Članak 5. 

 

U članku 35. stavku 2. iza riječi: “obavijestiti” dodaju se riječi: “predstojnika Ureda 

državne uprave u Županiji te”. 

 

Članak 6. 

 

Članak 79. mijenja se i glasi: 

"Članak 79. 

 

Sredstva za financiranje mjesne samo-uprave osiguravaju se u gradskom proračunu. 

Sredstva za prioritetno održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture osiguravaju se 

godišnje u visini 2% od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini umanjenih 

za prihode od zaduživanja, potpora i donacija. 

Mjesni odbor ima i prihode koje ostvari od usluga, pomoći i donacija od drugih pravnih i 

fizičkih osoba. 

Mjesnom odboru pripadaju i prihodi koje ostvari od održavanja proslava i drugih 

događanja na području mjesnog odbora, a osobito obilježavanja crkvenih godova. 

Sredstva iz stavka 3. i 4. ovog članka namijenjena su zadovoljavanju ostalih potreba 

građana na području mjesnog odbora. 

O načinu korištenja sredstava mjesni odbor dužan je Gradskom poglavarstvu podnijeti 

polugodišnje izvješće. 

Gradsko vijeće posebnom će odlukom utvrditi mjerila za podjelu sredstava na pojedine 

mjesne odbore i gradske četvrti, a na temelju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koje 

će im Gradsko vijeće povjeriti na obavljanje." 

 

Članak 7. 

 

U članku 83. stavku 4. iznos od "100.000,00 kuna" zamjenjuje se iznosom "1.000.000,00 

kuna". 

 

Članak 8. 

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Osijeka. 

 

Klasa:  012-03/05-01/21 

Urbroj: 2158/01-01/01-05-05 

Osijek, 21. prosinca 2005. 

 Predsjednik 

 Gradskoga vijeća 

 Branimir Glavaš, dipl.iur., v.r. 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2 od 6. veljače 2009. 

 

Temeljem članka 35. točke 1., a u svezi s člankom 57. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 66/01.-vjerodostojno tumačenje i 

129/05.), članka 19. točke 1. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 

3/03., 1A/05. i 8/05.) i članka 97. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka (Službeni 

glasnik Grada Osijeka br. 1A/05., 5/05.-ispravak i 8/05.) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 8. 

sjednici održanoj 5. veljače 2009. godine, donijelo je 

 

 
STATUTARNU ODLUKU  

 

o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka 

 
 

Članak 1. 

 

 U Statutu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05. i 8/05.) 

u članku 67. stavku 1. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase: 

      „3. Mjesni odbor Cvjetno,  

 4.  Mjesni odbor Brijest“ 

 Dosadašnje točke 3., 4., 5. i 6. postaju točke 5., 6., 7. i 8. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 79. stavku 2.  tekst  „2%“  zamjenjuje se tekstom „najmanje 3%“.  

 

Članak 3. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Osijeka. 

 

Klasa:  012-03/08-01/20 

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 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i 

članka 19. točke 1. 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 

 

STATUTARNU ODLUKU  

 

o izmjenama i dopunama  

Statuta Grada Osijeka 

 

Članak 1. 

 

 U Statutu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03. 1A/05., 8/05. 

i 2/09.) u članku 5. stavku 6. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječima: „Gradsko 

vijeće“. 

 

Članak 2. 

 

U članku 6. riječi: „Gradsko poglavarstvo i“, brišu se. 

U istom članku riječi: „izvršna tijela“ zamjenjuju se riječima: „izvršno tijelo“. 

 

Članak 3. 

 

U članku 12. stavku 3. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelnik“. 

 

Članak 4. 

 

U članku 16. riječi: „- Gradsko poglavarstvo“, brišu se. 

 

Članak 5. 

 

 U članku 17. stavak 1. riječi: „izvršnih tijela gradonačelnika i Gradskog poglavarstva“ 

zamjenjuju se riječima: „izvršnog tijela Gradonačelnika“. 

U istom članku stavku 2. riječi: „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelnika“. 

U istom članku stavku 3. iza riječi: „preuzeti“ dodaju se riječi: „uz prethodnu 

suglasnost Gradonačelnika“, a riječi: „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelnika“. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 19. točka 9. mijenja se i glasi: „raspisuje referendum o razrješenju 

Gradonačelnika u skladu sa  zakonom“. 



 

 

U istom članku točka 12. mijenja se i glasi: „odlučuje o davanju suglasnosti za 

zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili 

neizravnom vlasništvu Grada Osijeka  i ustanovama čiji je osnivač Grad Osijek iznad iznosa 

od 10.000.000 (deset milijuna) kuna“. 

 U istom članku točki 17. iza riječi: „Grada“ dodaje se tekst: „i raspolaže pokretninama i  

nekretninama Grada u skladu sa zakonom“. 

 

Članak 7. 

 

U članku 23. u podstavku 4. riječi: „ , Gradskom poglavarstvu“, brišu se.  

 

Članak 8. 

 

 U članku 26. u podstavku 6. riječi: „ , Gradskim poglavarstvom“, brišu se. 

 

Članak 9. 

 

 U članku 27. stavku 2. ispred riječi: „zamjenjuje“ dodati riječ: „u pravilu“. 

 

Članak 10. 

 

 U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi: „U slučaju kada  Gradonačelnik i  nijedan od  

njegova dva zamjenika nisu pripadnici srpske nacionalne manjine koja po zakonu ostvaruje 

pravo na zamjenika gradonačelnika, Gradonačelnik će imati i trećeg zamjenika koji se bira na 

dopunskim izborima u skladu sa zakonom.“. 

 

Članak 11. 

 

 Članak 33. mijenja se i glasi: 

„Gradonačelnik  svoju dužnost obavlja profesionalno. 

Zamjenici gradonačelnika svoju dužnost mogu obavljati profesionalno i dužni su u 

roku 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Uredu Grada o tome hoće 

li dužnost obavljati profesionalno.“. 

 

Članak 12. 

 

Članak 34. mijenja se i glasi: 

 

 „Gradonačelnik: 

1. obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga grada i poslove državne uprave koji 

su mu povjereni zakonom 

2. priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće 

3. izvršava, odnosno osigurava izvršavanje odluka i drugih akata 

4. daje mišljenje o prijedlozima odluka koje podnese drugi ovlašteni predlagatelji 

5. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, prostornih i urbanističkih     

planova te drugih akata Gradskog vijeća 

6. prati i koordinira izvršenje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada osobito onih 

kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana u području komunalno-stambenog 

gospodarstva, prometa, gospodarstva, prostornog planiranja urbanizma i zaštite 



 

 

okoliša, društvenih djelatnosti, socijalne skrbi i zdravstva, te poslova iz područja 

mjesne samouprave, financija i međunarodne suradnje 

7. odgovoran je Gradskom vijeću za obavljanje poslova lokalne samouprave  

8. brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava u radu gradskih upravnih 

tijela  

9. nadzire obavljanje upravnih poslova i usklađuje rad gradskih upravnih tijela 

10. brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova gradskih upravnih tijela i 

poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada 

11. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i prihodima i rashodima 

Grada 

12. utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna Grada i obračuna proračuna Grada te prijedlog 

odluke o privremenom financiranju 

13. naredbodavac je za izvršenje proračuna  

14. utvrđuje prijedlog ustrojstva upravnih tijela grada i usmjerava njihovo djelovanje u 

obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada odnosno poslova državne uprave 

koji se obavljaju u gradu te nadzire njihov rad 

15. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela i službe Grada 

16. obavlja izbor i imenovanja, opoziv i razrješenja pročelnika i drugih osoba sukladno 

zakonu i  općim aktima Gradskog vijeća 

17. donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja 

ocjenjivanja 

18. predlaže osnivanje oblika mjesne samouprave i obavlja nadzor nad njihovim radom 

19. osniva i imenuje stalna i povremena radna tijela gradonačelnika 

20. odobrava uporabu grba i zastave Grada Osijeka 

21. sklapa ugovore i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima  

22. daje punomoći za zastupanje Grada Osijeka 

23. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne 

prelazi iznos od 1.000.000 (jedan milijun) kuna 

24. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza 

pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Osijeka  

ustanovama čiji je osnivač Grad Osijek te izvanproračunskim korisnicima proračuna 

do iznosa od 10.000.000 (deset milijuna) kuna 

25. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima 

Gradskog vijeća. 

 

 O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz 

točke 24. ovoga članka Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja 

izvješća.“. 

 

 

Članak 13. 

 

 U članku 37. stavku 1. iza riječi: „može“ dodaju se riječi: „posebnim aktom“. 

  

Članak 14. 

 

 Podnaslov „3. GRADSKO POGLAVARSTVO“, briše se. 

 



 

 

Članak 15. 

 

 Članak 38. mijenja se i glasi: 

 

  „Gradonačelnik je dužan podnositi polugodišnja izvješća o svom radu Gradskom 

vijeću. 

 Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj dužan je dostaviti Gradskom vijeću  najkasnije do 

1. kolovoza tekuće godine, a za razdoblje srpanj-prosinac najkasnije do 1. veljače naredne 

godine. 

 Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika   

tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

 Gradonačelnik je dužan  dostaviti pisano  izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka 

u roku  30 dana od dana primitka zahtjeva odnosno u roku  60 dana od dana primitka zahtjeva 

ako zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja. 

 Iznimno Gradonačelnik  se može i usmeno na sjednici Gradskog vijeća očitovati o 

zahtjevu iz stavka 2. ovog članka ako se zahtjev odnosi na pitanja o kojima je Gradonačelnik 

već izvijestio Gradsko vijeće, a nema ništa novo dodati.   

 

Članak 16. 

 

 Članci 39., 40. i 41., brišu se. 

 

Članak 17. 

 

 U članku 42. stavku 2. riječi: „Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela te 

gradonačelnika“ zamjenjuje se riječima: „Gradonačelnika te njihovih radnih tijela“. 

 U istom stavku riječi: „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječima: „sastancima 

Gradonačelnika.“ 

 U istom članku stavku 3. riječi: „Odbora za izbor i imenovanja“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelnika“. 

 

Članak 18. 

 

 U članku 44. iza riječi: „Gradskog vijeća“ briše se zarez i dodaje „i“, a riječi: „i 

Gradskog poglavarstva“,  brišu se. 

 

Članak 19.  

 

U članku 45. stavku 1.  riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelnik“ . 

U istom članku stavak 2., briše se. 

 

Članak 20. 

 

 Članak 52. mijenja se i glasi: 

 „Grad Osijek u skupštinama trgovačkih društava predstavlja Gradonačelnik kao zakonski 

zastupnik odnosno osoba koju on opunomoći“. 

 



 

 

Članak 21. 

 

 U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Gradonačelnik je dužan pribaviti prethodnu suglasnost Gradskog vijeća prije 

odlučivanja na skupštini trgovačkog društva o: 

- statusnim promjenama trgovačkog društva (priključenje, pripajanje, spajanje, 

preoblikovanje i prestanak) 

- povećanju i podjeli poslovnih udjela odnosno dionica 

- upotrebi ostvarene dobiti, osim u slučaju kada se iznos dobiti u potpunosti unosi u 

rezervu društva  ili ostavlja kao neraspoređena dobit i pokrivanju gubitaka  

- osnivanju trgovačkog društva.“ 

   U istom članku stavak 3., briše se.  

 

Članak 22. 

 

 U članku 56. stavku 1. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelnik“.  

 U istom članku u stavku 2. riječi: „i predstavnici Grada Osijeka u skupštinama   

trgovačkih društava,“ brišu se, a riječi: „Gradskom poglavarstvu Grada Osijeka koje“ 

zamjenjuju se riječima: „Gradonačelniku koji“. 

 

Članak 23. 

 

 U članku 60. stavku 2. riječi: „Gradskog  poglavarstva“ zamjenjuju se riječju:  

„Gradonačelnika“ . 

 

Članak 24. 

 

U članku 62. stavku 3. riječi: „od godinu dana od dana održavanja referenduma“ 

zamjenjuju se riječima: „propisanog zakonom“.  

 

Članak 25. 

 

 U članku 69. stavku 1. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelnik“ . 

 

Članak 26. 

 

U članku 71. stavku 3.  riječi: „niti član Gradskoga poglavarstva“, brišu se, a umjesto 

zareza stavlja  točka. 

 

Članak 27. 

 

 U članku 76. stavku 1. točka 5 iza riječi: „gradonačelnikom“ briše se zarez i dodaje 

„i“, a riječi: „Poglavarstvom Grada“, brišu se.  

 

Članak 28. 

 

 U članku 78. stavku 1. riječi: „Gradsko  poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelnik“ . 



 

 

 

Članak 29. 

 

U članku 79. stavku 6. riječi: „Gradskom poglavarstvu“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelniku“ . 

 

Članak 30. 

 

U članku 81. stavku 1. riječi: „Gradsko  poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelnik“. 

U istom članku u stavku 2. riječi: „Gradsko  poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: 

„Gradonačelnik“ . 

 

Članak 31. 

 

U članku 82.c  stavku 1. riječi: „Gradsko poglavarstvo dužno je“ zamjenjuju se 

riječima: „Gradonačelnik je dužan“. 

U istom članku u stavku 2. riječi „Poslovnikom Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se 

riječima: „posebnim aktom Gradonačelnika“. 

 

Članak 32. 

 

U članku 82.j  stavku 4. riječi: „Gradsko će  poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima: 

„Gradonačelnik će“. 

U istom članku u stavku 5. riječi: „Gradsko će  poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima   

„Gradonačelnik će“. 

 

Članak 33. 

 

 U članku 83. stavku 2.  riječi: „raspolaže, upravlja i koristi se Poglavarstvo Grada 

Osijeka“ zamjenjuju se riječima: „upravlja Gradonačelnik “. 

U istom članku stavci 3. i 4., brišu se. 

 

Članak 34. 

 

 U članku 92. stavak 2., briše se. 

 

Članak 35. 

 

 U članku 97. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“. 

 

 

Članak 36. 

 

U članku 101. stavku 1. podstavku 2. riječi: „Gradskog  poglavarstva,“, brišu se. 

U istom stavku, podstavak 3., briše se.  

 



 

 

Članak 37. 

 

U članku 105. stavku 1. riječi: „Poglavarstvo Grada Osijeka“ zamjenjuje se riječju: 

„Gradonačelnik “. 

U istom članku  stavak 2., briše se. 

U istom članku u stavku 3. riječi: „Gradskog poglavarstva Grada Osijeka“ zamjenjuju 

se riječju: „Gradonačelnika“. 

 

 

Članak 38. 

 

Članak 108. mijenja se i glasi: 

„Ovlašteni predlagatelj donošenja odnosno promjene Statuta Grada Osijeka je Odbor 

za statutarno-pravna pitanja. 

  Postupak za donošenje odnosno promjenu Statuta, Gradskom vijeću može predložiti 

gradonačelnik i 1/3 članova Gradskog vijeća. 

 Gradsko vijeće o promjeni Statuta odlučuje većinom glasova svih vijećnika. 

 Podrobnije odredbe o donošenju odnosno promjeni Statuta uređuju se Poslovnikom o 

radu Gradskog vijeća.“ 

 

Članak 39. 

 

 Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst 

Statuta Grada Osijeka. 

 

Članak 40. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada 

Osijeka. 

 

 

Klasa: 012-03/09-01/2 

Urbroj: 2158/01-01-09-7 

Osijek,  21. srpnja 2009. 

 

 Predsjednik 

 Gradskoga vijeća 

 Gordan Matković, dipl.ing., v.r. 

 

 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13 od 21. listopada 2009. 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i 

članka 19. točke 1. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 

1A/05., 8/05., 2/09. i 9/09.) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 3. sjednici održanoj 20. 

listopada 2009. godine, donijelo je 

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

 

o dopuni Statuta Grada Osijeka 

 

 

Članak 1. 

 

 U Statutu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03. 1A/05., 

8/05., 2/09. i 9/09.) u članku 32. stavku 3. iza riječi „gradonačelnika“  briše se zarez i dodaju 

se riječi: „ako ostvaruje pravo na razmjernu zastupljenost u Gradskome vijeću Grada Osijeka 

sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina ili to pravo ostvaruje neka druga 

nacionalna manjina,“. 

 

Članak 2. 

 

 Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst 

Statuta Grada Osijeka. 

 

Članak 3. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada 

Osijeka. 

 

Klasa: 012-03/09-01/3 

Urbroj: 2158/01-01-09-7 

Osijek, 20. listopada 2009. 

 

 Predsjednik 

 Gradskoga vijeća 

 Gordan Matković, dipl.ing., v.r. 

 

 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9 od 12. srpnja 2013. 

 

Temeljem članka 35. i 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - 

pročišćeni tekst) i članka 19. točke 1. 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 2. 

sjednici održanoj 11. srpnja 2013., donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Osijeka 

 
Članak 1. 

 
U Statutu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 

8/05., 2/09., 9/09. i 13/09.) u članku 18. stavak 2., 3., 4. i 5. brišu se. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 19. točka 5. mijenja se i glasi:  

„5. donosi proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i Odluku 

o izvršenju proračuna“. 

U istom članku, točka 6. mijenja se i glasi:  

„6. donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna“. 

 U istom članku,  točka 9. mijenja se i glasi: 

„9.  raspisuje referendum o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika u skladu sa 

zakonom“. 

U istom članku, u točki 12. riječi: „za zaduženje“ zamjenjuju se riječima: „o 

dugoročnom zaduživanju“. 

U istom članku, točki 18. iza riječi: „odlučuje o“ dodaje se riječ: „dugoročnom“. 

 U istom članku, točka 22. mijenja se i glasi:  

„22. donosi odluku o raspisivanju referenduma“. 

 

Članak 3. 

 

U članku 21. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:  

„Gradsko vijeće ima 35 članova.“ 

U stavku 1. iza riječi: „zakonom“ dodaje se točka, a riječi: „o izboru članova 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave“ brišu se. 

Dosadašnji stavak 1. i 2. postaju stavci 2. i 3. 

U istom članku dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„Zastupljenost nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem 

odgovarajućeg broja pripadnika nacionalne manjine sukladno odredbama Ustavnog zakona o 

pravima nacionalnih manjina i Zakona o lokalnim izborima.“ 

 

Članak 4. 

 

 U članku 22. dodaje se stavak 3. koji glasi:  



 

 

„Vijećnici ne mogu biti kazneno gonjeni niti odgovorni na bilo koji drugi način, zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskoga vijeća.“ 

 

Članak 5. 

 

 Iznad članka 23. dodaje se podnaslov koji glasi: 

„- Temeljna prava vijećnika Gradskoga vijeća –“ 

U članku 23. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:  

„- uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost“ 

Dosadašnji podstavak 6. postaje podstavak 7. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 25. riječi: „na način utvrđen Poslovnikom“ zamjenjuju se riječima: „tako da 

se u pravilu jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda 

predstavničke manjine, na njihov prijedlog.“ 

 U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:  

 „Postupak izbora predsjednika i potpredsjednika Gradskoga vijeća provodi se na način 

utvrđen Poslovnikom Gradskoga vijeća.“ 

 

Članak 7. 

 

  U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:  

  „Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik gradonačelnika koji 

obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom.“ 

 

Članak 8. 

 

 Članak 33. mijenja se i glasi: 

  „Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužnost mogu obavljati profesionalno ili 

volonterski. 

Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na 

dužnost dostaviti pisanu obavijest upravnom tijelu nadležnom za službeničke odnose o tome 

na koji način će obnašati dužnost. 

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. 

ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. 

Danom stupanja na snagu dužnosti osoba iz stavka 1. ovoga članka smatra se dan 

početka mandata određen posebnim zakonom. 

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku 

mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti upravnom tijelu 

nadležnom za službeničke odnose Grada. 

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog radnog dana sljedećeg mjeseca nakon 

dostave obavijesti iz stavka 5. ovoga članka.“ 

 

Članak 9. 

 

 U članku 34. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi:  

„12. utvrđuje prijedlog proračuna Grada, prijedlog Godišnjeg i Polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna Grada te prijedlog Odluke o privremenom financiranju“. 



 

 

 U istom članku i stavku, u točki 19. iza riječi: „gradonačelnika“ dodaju se riječi: „te 

osniva i imenuje pregovaračke odbore vezano za sklapanje Kolektivnog ugovora“. 

U istom članku i stavku točka 23. mijenja se i glasi:  

„23. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom 

imovinom u skladu sa zakonom, Statutom i posebnim propisima“. 

 U istom članku i stavku, u točki 24. iza riječi: „suglasnosti za“ dodaju se riječi: 

„dugoročno“. 

U istom članku i stavku, dodaju se nove točke 24.  i 25. koje glase: 

„24. donosi odluku o kratkoročnom zaduživanju, u skladu sa zakonom, a zbog 

premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza 

najviše do visine od 10% proračuna umanjenog za sredstva decentralizacije i tekuće pomoći 

izravnanja. O kratkoročnom zaduživanju gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće na 

prvoj narednoj sjednici. 

25. imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač ili u kojima ima udjela odnosno dionica Grad 

Osijek, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.“ 

 Dosadašnje točke 24. i 25. postaju točke 26. i 27. 

 U istom članku, stavku 2., broj: „24.“ zamjenjuje se brojem: „26.“ 

 U istom članku dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

„U slučaju iz stavka 1. točke 23. ovoga članka, gradonačelnik može odlučivati o visini 

pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 

koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina 

odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 

gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna ako je stjecanje i otuđivanje 

nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu Grada i 

provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 

 U slučaju iz stavka 1. točke 25. ovoga članka, odluku o imenovanju i razrješenju, 

gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskome vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja.“ 

 U istom članku, dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.  

 

Članak 10. 

 

Članak 35. mijenja se i glasi:  

„Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka ima 

pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskoga vijeća ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen 

zakon ili drugi propis. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, gradonačelnik je dužan donijeti odluku o obustavi 

općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta, a u daljnjem roku od 8 dana od 

donošenja odluke o obustavi, gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskoga vijeća da 

otkloni uočene nedostatke u općem aktu.  

Ako Gradsko vijeće ne otkloni nedostatke iz prethodnog stavka, gradonačelnik je 

dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti 

mu odluku o obustavi općeg akta. 

Predstojnik ureda državne uprave u roku od 8 dana od zaprimanja ocijenit će 

osnovanost  odluke gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.“ 

 

Članak 11. 

 

 Iza članka 38. dodaje se članak 38.a koji glasi:  

 



 

 

„Članak 38.a 

 

Mandat gradonačelnika i njegovih zamjenika može prestati i prije isteka mandata po 

sili zakona, odnosno opozivom putem referenduma.“ 

 

Članak 12. 

 

 U članku 49. riječi: „opskrba pitkom vodom, plinom, toplinskom energijom, odvodnja 

i pročišćavanje otpadnih voda,“ brišu se. 

 

Članak 13. 

 

 Članak 60. mijenja se i glasi: 

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o 

prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o pitanjima 

određenim zakonom. 

 Raspisivanje referenduma, temeljem odredbi zakona i ovoga statuta može predložiti 

najmanje 1/3 vijećnika, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 

Grada i većina vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području grada.“ 

 

Članak 14. 

 

 Iza članka 60. dodaje se članak 60.a koji glasi: 

 

„Članak 60.a 

 

 Ako raspisivanje referenduma predloži najmanje 1/3 članova Gradskoga vijeća, 

Gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, Gradsko vijeće dužno je 

izjasniti se o prijedlogu te ako prihvati prijedlog, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u 

roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. 

 Ako raspisivanje referenduma predloži 20% od ukupnog broja birača upisanih u popis 

birača Grada, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne 

uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od 

zaprimanja prijedloga. Ukoliko središnje tijelo državne uprave utvrdi da je prijedlog ispravan, 

Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke središnjeg 

tijela državne uprave.  

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog 

djelokruga.“ 

 

Članak 15. 

 

 U članku 62. stavku 2. točka s kraja rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: 

„osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“ 

 

Članak 16. 

 

 U članku 63. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:  

„Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana  ne obvezuje Gradsko vijeće.“ 

 Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.  

 



 

 

Članak 17. 

 

 U članku 71. stavku 2. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje tekst: „razmjernim 

izbornim sustavom.“ 

 U istom članku dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:  

„Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i 

prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 

Postupak izbora članova vijeća uređuje se posebnom odlukom Gradskoga vijeća 

odgovarajućom primjenom odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog 

tijela. 

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko vijeće.“ 

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju članci 6. i 7. 

 

Članak 18. 

 

U članku 75. stavku 1. riječi: „tajnim glasovanjem“ brišu se. 

 

Članak 19. 

 

 U članku 86. stavku 1. riječ: „godišnji“ briše se. 

 

Članak 20. 

 

 U članku 106. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: „(upravne stvari).“ 

U istom članku, stavak 2. mijenja se i glasi:  

„Na donošenje pojedinačnih akata primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku.“ 

U istom članku, stavak 3. mijenja se i glasi:  

„Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom 

ministarstvu ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.“ 

 

Članak 21. 

 

U tekstu Statuta riječi: „šport“ i sve njegove izvedenice zamjenjuju se riječju: „sport“ i 

njegovim izvedenicama u odgovarajućem padežu i rodu.   

 

Članak 22. 

 

 Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga statuta primjenjivat će se opći 

akti Grada Osijeka u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga 

statuta. 

 U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se 

primjenjivati odredbe zakona i ovoga statuta. 

 



 

 

Članak 23. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Grada Osijeka.  

 

Klasa: 012-03/13-01/1    

Urbroj: 2158/01-01-13-6 

Osijek, 11. srpnja 2013. 

 

 Predsjednik  

 Gradskoga vijeća 

 Anto Đapić, dipl.iur., v.r. 

 

 
 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11 od 20. rujna 2013. 

 

Temeljem članka 7. Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 2/06., 9/08., 13/09., 7A/10., 10/12. – pročišćeni tekst i 9/13.), Odbor za statutarno 

pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Osijeka na 5. sjednici održanoj 20. rujna 2013. utvrdio 

je pročišćeni tekst Statuta Grada Osijeka. 

Pročišćeni tekst Statuta Grada Osijeka obuhvaća Statut Grada Osijeka (Službeni glasnik 

Grada Osijeka br. 6/01.), Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka (Službeni 

glasnik Grada Osijeka br. 3/03.), Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada 

Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1A/05.), Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/05.), Statutarnu 

odluku o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/09.), 

Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09.), Statutarnu odluku o dopuni Statuta Grada Osijeka (Službeni glasniku 

Grada Osijeka br. 13/09.) te Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada 

Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/13.) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova 

stupanja na snagu. 

 

Klasa: 021-03/01-01/1 

Osijek, 20. rujna 2013. 

 

 

 Predsjednik  

 Odbora za statutarno-pravna pitanja 

 Zoran Ranđelović, dipl.iur., v.r. 

 

 

 

S T A T U T 

GRADA OSIJEKA 

(pročišćeni tekst) 
 

 

 

I.    OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug Grada Osijeka, njegova obilježja, javna 

priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja 

građana, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, prava 

nacionalnih manjina, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje, te druga pitanja od 

važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Osijeka. 
 

(Člankom 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 1A/05., koja je stupila na snagu 8. ožujka 2005., dopunjen članak 1. ) 

 

 

 



 

 

Članak 2. 

Grad Osijek je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o 

područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. 

Grad Osijek obuhvaća područje naselja: Osijek, Brijest, Briješće, Josipovac, Klisa, 

Nemetin, Podravlje, Sarvaš, Tenja, Tvrđavica i Višnjevac. 

Granice Grada Osijeka idu granicama područja rubnih katastarskih općina, odnosno 

rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje. 

Granice Grada Osijeka mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom  zakonom.  

 

Članak 3. 

 

Grad Osijek je veliki grad. 
 

(Člankom 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 8/05., koja je stupila na snagu 30. prosinca 2005., dodan novi stavak 1., dotadašnji stavci 1. i 

2. postali su stavci 2. i 3.) 

 

Sjedište Grada Osijeka je u Osijeku. 

Grad Osijek je pravna osoba. 

 

Članak 4. 

 

Grad Osijek je samostalan u odlučivanju o poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u 

skladu s Ustavom, Zakonom i ovim Statutom i podliježe samo nadzoru zakonitosti. 

 

Članak 5. 

 

Grad Osijek ima svoj grb, pečat, zastavu, svečani lanac gradonačelnika i svečanu pjesmu.  

Grb Grada Osijeka ima oblik stiliziranog štita čija je visina u odnosu na širinu 5:4. U 

središnjem dijelu grba naglašen je most na tri luka preko rijeke Drave. Na sredini tog mosta 

uzdiže se pravokutna kula s tri kruništa, s dva pravokutna prozora i s jednim pravokutnim 

vratima. Na srednjem kruništu je štit na kojem je simbol ruke s isukanom sabljom. Četiri 

osnovne boje grba jesu: kobalt-modra, cinober-crvena, zlatna i srebrna. Površina iznad i ispod 

mosta i kule je kobalt-modre boje. Ruka u štitu na grbu i obris šake su cinober-crvene boje. 

Rubovi grba i šaka u štitu na grbu su boje zlata. Most, kula, rub štita u grbu i sablja su srebrne 

boje.  

Prototip grba je u tehnici višebojne keramo-plastike visine 50 centimetara. 

Grad Osijek ima svoj pečat. Pečat je kružnog oblika promjera 40 mm. Unutar većeg 

koncentričnog kruga ucrtan je manji koncentrični krug. Razmak između koncentričnih krugova 

jednak je polovini polumjera cijelog kruga. Svi elementi grba Grada Osijeka nalaze se u manjem 

krugu. Između koncentričnih krugova upisane su s gornje strane riječi “Republika Hrvatska”, a s 

obje strane riječi "Grad Osijek". Između tih riječi nalazi se po jedan grafički znak kvadratnog 

oblika vrhova usmjerenih prema slovima. 

Grad Osijek ima svoju zastavu. Boje zastave su bijela i kobalt-modra. Odnos dužine i širine 

zastave je 2:1, a boje su okomito položene u odnosu na koplje, tako da bijela boja dolazi na vrh 

koplja, a ako se zastava stavlja bez koplja, tada bijela boja dolazi s lijeve strane, gledajući u 

zastavu. U sredini zastave nalazi se grb grada Osijeka. Visina grba u odnosu na visinu zastave je 

1:4. Svečana zastava Grada Osijeka izrađena je od bijelekobaltmodre svile, a grb Grada Osijeka 

na zastavi u tehnici zlatoveza na obje strane zastave. 

Izgled i oblik svečanog lanca gradonačelnika Gradsko vijeće utvrdit će posebnom odlukom. 



 

 

 

(Člankom 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila  na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 6.) 

 

Grad Osijek ima svoju svečanu pjesmu. Kao svečana pjesma Grada Osijeka izvodi se 

skladba "Moj Osijek" (autor:  Branko Mihaljević). 

Način i uvjeti upotrebe grba, pečata, zastave, svečanog lanca gradonačelnika i svečane 

pjesme Grada Osijeka, znamenja i simbola nacionalnih manjina, utvrđuju se posebnom odlukom 

Gradskog vijeća u skladu sa zakonom. 
 

(Člankom 1. Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

3/03., koji je stupio na snagu 23. travnja 2003., dopunjen stavak 8.) 

 

Članak 5a. 

 

Pripadnici nacionalne manjine uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike 

Hrvatske mogu isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalne manjine. Kada se ističe 

zastava i simbol nacionalne manjine tada se obavezno ističe uz zastavu i grb Republike 

Hrvatske. 
 

(Člankom 1. Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

3/03., koji je stupio na snagu 23. travnja 2003., dodan članak 5a.) 

 

Članak 6. 

 

Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo, gradonačelnik kao izvršno tijelo Grada, te upravna 

tijela Grada imaju svoje pečate oblika i sadržaja propisanog zakonom. 
 

(Člankom 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila stupio na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen članak 6.) 

 

Članak 7. 

 

Dan Grada Osijeka je 2. prosinca.  

Dan Grada Osijeka utemeljen je na povijesnom sjedinjenju Gornjeg grada, Tvrđe i Donjeg 

grada u jedinstvenu upravnu gradsku cjelinu 2. prosinca 1786. godine. 

Zaštitnici Grada Osijeka su sv. Petar i Pavao. 

Blagdan sv. Petra i Pavla Grad Osijek svečano obilježava svake godine 29. lipnja.  

Na Dan Grada Osijeka dodjeljuju se nagrade i druga priznanja Grada. 

 

Članak 8. 

 

Za istaknuta postignuća na svim područjima gospodarskog i društvenog života značajna za 

grad, građanima i pravnim osobama mogu se dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja. 

Javna priznanja i nagrade mogu se dodjeljivati prijateljskim gradovima, stranim 

državljanima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih zemalja i njihovim 

tijelima. 

 



 

 

Članak 9. 

 

Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Grada Osijeka osobe koje su se 

istakle naročitim zaslugama za Grad. 

Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja Grada Osijeka. 

Počasni građani upisuju se u Knjigu počasnih građana. 

Počast ne daje posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počasni građanin 

pokaže nedostojnim takve počasti. 

 

Članak 10. 

 

Vrste, uvjeti, izgled, oblik i način dodjeljivanja nagrada, javnih priznanja i počasti, tijela 

koja provode postupak dodjele i vrše dodjelu nagrada, javnih priznanja i počasti propisuju se 

posebnom odlukom. 

 

Članak 11. 

 

Grad Osijek, ostvarujući zajedničke interese za šire područje, radi unapređenja 

gospodarskog, kulturnog i socijalnog razvitka surađuje s drugim jedinicama lokalne i regionalne 

samouprave. 

Ciljevi, uvjeti i oblici suradnje, uzajamne obveze i pravna i organizacijska pitanja, 

financijski odnosi i način rješavanja sporova utvrđuju se sporazumom zainteresiranih jedinica 

lokalne i regionalne samouprave. 

Radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa za unapređenje gospodarskog i 

društvenog razvitka gradova i općina, Grad Osijek može osnovati s drugim gradovima i 

općinama u Republici Hrvatskoj odgovarajuće udruge. 

 

Članak 12. 

 

Grad Osijek ima službeno glasilo - Službeni glasnik Grada Osijeka. 

U Službenom glasniku Grada Osijeka objavljuju se odluke i drugi opći akti, te akti izbora i 

imenovanja što ih donose tijela Grada Osijeka. 

U Službenom glasniku Grada Osijeka mogu se objaviti i drugi akti kao i izvješća ako to 

odluči Gradsko vijeće ili Gradonačelnik.  
 

(Člankom 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 3.) 

 

U Službenom se glasniku Grada Osijeka objavljuju pravila mjesnih odbora i gradskih 

četvrti, poslovnici o radu, financijski planovi i završni računi, planovi malih komunalnih 

akcija, te akti u vezi s izborima članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. 

U Službenom se glasniku Grada Osijeka objavljuju statuti vijeća nacionalnih manjina, te 

financijski planovi i završni računi što ih donose vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u 

Gradu Osijeku. 
 

(Člankom 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 1A/05., koja je stupila na snagu 8. ožujka 2005. dodani novi stavci 4. i 5., dotadašnji stavak 4. 

postao stavak 6.) 

 



 

 

U Službenom glasniku Grada Osijeka mogu se objaviti i opći akti ustanova i trgovačkih 

društava, koja obavljaju javne službe, a kojima se propisuju prava i dužnosti fizičkih i pravnih 

osoba. 

 
II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA OSIJEKA 

 

 

Članak 13. 

 

Grad Osijek obavlja poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu 

Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: 

- uređenje naselja i stanovanje 

- prostorno i urbanističko planiranje 

- gospodarski razvoj 

- komunalno gospodarstvo 

- promet na svom području 

- brigu o djeci 

- školstvo 

- zdravstvo 

- socijalnu skrb 

- primarno-zdravstvenu zaštitu 

- odgoj i obrazovanje 

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport 

- zaštitu potrošača 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša 

- protupožarnu i civilnu zaštitu 

 
(Člankom 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 8/05., koja je stupila na snagu 30. prosinca 2005., izmijenjeni podstavci 4. i 5., djelomično 

izmijenjen podstavak 11.,  iza  podstavka 15. dodani podstavci 16., 17., 18. ) 

 

- održavanje javnih cesta 

- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te 

provedbe dokumenata prostornog uređenja 

-  te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

Odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovog članka prenijeti na 

županiju, odnosno mjesne odbore i gradske četvrti.  

 

Članak 14. 

 

Grad Osijek u okviru samoupravnog djelokruga:  

- osigurava uvjete za utvrđivanje i provedbu politike gospodarenja prostorom i skrbi o 

unapređivanju i zaštiti okoliša 

- osigurava uvjete za razvitak komunalnog gospodarstva 

- osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje 

- osigurava uvjete za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih za 

izgradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja 

- osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu 

- osigurava uvjete za zaštitu potrošača  

- osigurava uvjete za obavljanje urbanog prometa i razvitka prometne infrastrukture  

- osigurava uvjete za održavanje javnih cesta 



 

 

- osigurava sredstva za zadovoljenje javnih potreba stanovnika i vodi brigu o potrebama i 

interesima stanovnika u području predškolskog uzrasta, školstva, zdravstva, kulture, 

tjelesne kulture i sporta 

- poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja i 

poduzetničkih aktivnosti 

- promiče društveni i gospodarski napredak radi poboljšanja uvjeta života i privređivanja 

- promiče očuvanje prirodne baštine, te povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa  

- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, o obavljanju 

komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te gradske infrastrukture 

- podržava i razvija Grad u skladu s njegovom visokoškolskom orijentacijom 

- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

gospodarskih i socijalnih interesa i potreba stanovnika 

- obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu Osijeku, izrađuje i izvršava 

proračun Grada Osijeka  

- obavlja inspekcijske poslove 

- upravlja i gospodari imovinom Grada Osijeka  

- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost 

Grada. 
 

(Člankom 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 8/05., koja je stupila na snagu 30. prosinca 2005., djelomično izmijenjen podstavak 2., iza 

podstavka 3. dodan novi podstavak, iza podstavka 6. dodan novi podstavak)  
 

Članak 15. 

 

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka obavljaju tijela Grada Osijeka i 

gradska upravna tijela. 

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka koji su im povjereni ovim Statutom 

ili odlukom Gradskog vijeća, obavljaju i tijela mjesne samouprave. 

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka obavljaju i ustanove, trgovačka 

društva i druge pravne osobe osnovane radi obavljanja javnih  službi  u  Gradu  Osijeku  u 

skladu sa zakonom temeljem posebne odluke Gradskog vijeća. 

Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka može se povjeriti i 

drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu sa zakonom temeljem posebne odluke Gradskog 

vijeća. 

 

 
III.   TIJELA GRADA OSIJEKA 

 

 

Članak 16. 

 

Tijela Grada Osijeka su: 

- Gradsko vijeće 

- Gradonačelnik. 
 

(Člankom 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično brisan članak 16.) 

 



 

 

Članak 17. 

 

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka podijeljene su 

između predstavničkog tijela Gradskog vijeća i izvršnog tijela Gradonačelnika. 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za 

obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka, svi poslovi i zadaće što se 

odnose na uređenje odnosa iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka (poslovi legislativne 

naravi) u nadležnosti su Gradskog vijeća, a svi poslovi i zadaće izvršne naravi u nadležnosti 

su Gradonačelnika. 

Gradsko vijeće može svojom odlukom preuzeti uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika 

nadležnost Gradonačelnika u svim pitanjima za koja zakonom ili drugim propisima nije 

određena isključiva nadležnost Gradonačelnika. U takvom slučaju preuzimanja nadležnosti 

radi provedbe odluka i poslova iz preuzete nadležnosti Gradsko vijeće može osnovati 

odgovarajuća radna tijela. 
 

(Člankom 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjeni stavci 1., 2. i 3.) 

 

 

2. GRADSKO VIJEĆE 

 

-  Položaj i nadležnost Gradskog vijeća  - 

 

Članak 18. 

 

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Osijeka i tijelo Grada Osijeka. 

(Člankom  2. Statuta  o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada Osijeka 

br. 3/03., koji je stupio na snagu 23. travnja 2003., dodan novi stavak 3., dotadašnji stavci 3. i 4. postali 

stavci 4. i 5., brisan dotadašnji stavak 5.) 

(Člankom 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka,  Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., brisani stavci 2., 3., 4. i 5.) 

 

Članak 19. 

 

Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga: 

1. donosi Statut Grada Osijeka i Poslovnik Gradskog vijeća, odlučuje o izmjenama i   

dopunama Statuta i Poslovnika 

2. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka 

3. razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga Grada Osijeka, te utvrđuje programe 

razvoja pojedinih djelatnosti važnih za Grad Osijek 

4. donosi akte urbanističkog planiranja u Gradu Osijeku 

5. donosi proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i Odluku o 

izvršenju proračuna  

6. donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna  

7. donosi odluke i  druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine 

8. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 

9. raspisuje referendum o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika u skladu sa 

zakonom  

10. imenuje i razrješuje tajnika Grada 



 

 

11. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama Gradskog 

vijeća, te daje suglasnost na imenovanja i izbor, te razrješenja kada je to određeno zakonom, 

Statutom i drugim propisima 

12. odlučuje o davanju suglasnosti o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za 

ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu 

Grada Osijeka  i ustanovama čiji je osnivač Grad Osijek iznad iznosa od 10.000.000 

(deset milijuna) kuna 

13. osniva radna tijela Gradskog vijeća, te bira i razrješuje njihove članove 

14. donosi odluke o gradskim porezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima od 

interesa za Grad 

15. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Osijeka, te osniva upravna tijela 

16. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, 

društvenih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Osijek 

17. utvrđuje mjerila za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada i raspolaže pokretninama i  

nekretninama Grada u skladu sa zakonom 

18. odlučuje o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka i o raspisivanju javnog zajma 

19. odlučuje o utvrđivanju uvjeta i načina dodjeljivanja javnih priznanja 

20. odlučuje o proglašenju počasnog građanina Grada Osijeka i dodjeli javnih priznanja Grada 

Osijeka 

21. odlučuje o pristupanju Grada Osijeka u Nacionalni savez jedinica lokalne samouprave, 

odnosno međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica 

22. donosi odluku o raspisivanju referenduma  

23. uz prethodnu suglasnost nadležnog županijskog tijela odlučuje o preuzimanju poslova iz 

nadležnosti županije, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana 

24. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i 

statutom 

25. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i zakonom. 
 

(Člankom 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 1A/05., koja je stupila na snagu 8. ožujka 2005., dodana nova točka 7., dotadašnje točke od 7. 

do 23. postale točke 8. do 24.) 

(Člankom 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 8/05., koja je stupila na snagu 30. prosinca 2005., iza točke 22. dodana nova točka 23., točke 

23. i 24. postale točke 24. i 25.) 

(Člankom 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila stupio na snagu 22. srpnja 2009., izmijenjene točke 9. i 12., dopunjena 

točka 17.) 

(Člankom 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., izmijenjene točke 5., 6., 9. i 22., djelomično 

izmijenjena  točka 12. i djelomično dopunjena točka 18.) 

 

Članak 20. 

 

Način rada Gradskog vijeća, te prava i dužnosti vijećnika uređuje se Poslovnikom 

Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

-  Sastav i izbor Gradskog vijeća  - 

 

Članak 21. 

 

Gradsko vijeće ima 35 članova. 



 

 

Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenom zakonom. 

Vijećnicima prestaje mandat prije vremena na koje su izabrani prema odredbama zakona.  

Zastupljenost nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se biranjem 

odgovarajućeg broja pripadnika nacionalne manjine sukladno odredbama Ustavnog zakona o 

pravima nacionalnih manjina i Zakona o lokalnim izborima. 

 
(Člankom 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13.,  koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., djelomično brisan dosadašnji stavak 1., 

dodan novi stavak 1. i stavak 4., a dosadašnji stavci 1. i 2. postali su stavci 2. i 3.) 

 

Članak 22. 

 

Funkcija gradskog vijećnika je izborna i obnaša se počasno. 

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

Vijećnici ne mogu biti kazneno gonjeni niti odgovorni na bilo koji drugi način, zbog 

glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskoga vijeća. 

 
(Člankom 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., dodan stavak 3.) 

 

 

-  Temeljna prava vijećnika Gradskoga vijeća  - 

 

Članak 23. 

 

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Osijeka imaju pravo osobito: 

- predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata, te razmatranje pojedinih 

pitanja iz njegovog djelokruga 

- izjašnjavati se o svim pitanjima što su na dnevnom redu Gradskog vijeća 

- biti biran u radna tijela Gradskog vijeća 

- postavljati pitanja gradonačelniku i čelnicima gradskih upravnih tijela o njihovom radu ili 

obavljanju poslova iz njihovog djelokruga 

 
(Člankom 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen podstavak 4.) 

 

- tražiti i dobivati podatke od tijela Grada Osijeka i upravnih tijela, te koristiti njihove stručne 

i tehničke usluge potrebne za obavljanje poslova vijećnika Gradskog vijeća 

- uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost 
- ostvarivati i druga prava i dužnosti uređena Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća.      

 
(Člankom 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., dodan podnaslov iznad članka 23., dodan 

novi podstavak 6., dosadašnji podstavak 6. postao podstavak 7.) 

 

Članak 24. 

 

Vijećnici za svoj rad u Vijeću i radnim tijelima Vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s 

posebnom odlukom Vijeća sukladno zakonu. 

 

 



 

 

 -  Predsjednik i potpredsjednik  Gradskog vijeća  - 

 

Članak 25. 

 

Gradsko vijeće ima predsjednika, te  prvog i drugog potpredsjednika koje bira iz redova 

svojih članova većinom glasova svih članova Gradskog vijeća tako da se u pravilu jedan 

potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov 

prijedlog.  
Postupak izbora predsjednika i potpredsjednika Gradskoga vijeća provodi se na način utvrđen 

Poslovnikom Gradskoga vijeća. 

 

(Člankom 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13.,  koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., djelomično izmijenjen stavak 1., dodan 

stavak 2.) 

 

Članak 26. 

 

Predsjednik Gradskog  vijeća: 

- zastupa Gradsko vijeće 

- saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog 

vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća 

- brine o izvršavanju općih  i drugih akata Gradskog vijeća 

- koordinira rad radnih tijela Gradskog vijeća 

- brine o javnosti rada Gradskog vijeća 

- surađuje s gradonačelnikom i predsjednicima mjesnih odbora i gradskih četvrti 
(Člankom 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 1A/05., koja je stupila na snagu 8. ožujka 2005., djelomično izmijenjen podstavak 6.) 

(Člankom 8. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen podstavak 6.) 
- obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća. 

 

Članak 27. 

 

Potpredsjednici vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća, te po njegovu ovlaštenju 

obavljaju poslove iz njegove nadležnosti. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Gradskog vijeća u pravilu zamjenjuje prvi 

potpredsjednik Gradskog vijeća.  
 

(Člankom 9. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., dopunjen stavak 2.) 

 

 

 

Članak 28. 

 

Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom 

Gradskog vijeća.  

 

 



 

 

 -  Radna tijela  - 

 

Članak 29. 

 

Gradsko vijeće ima stalna i povremena radna tijela. 

Radna tijela Gradskog vijeća proučavaju, razmatraju i pripremaju prijedloge odluka i drugih 

akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća i o njemu daju svoja mišljenja i 

prijedloge. 

Radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka, te 

Gradskom vijeću predlagati raspravu o njima. 

 

Članak 30. 

 

Osnivanje, sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela Gradskog vijeća utvrđuje 

se posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća za svoj rad u radnim tijelima imaju pravo na naknadu 

u skladu s posebnom odlukom Vijeća sukladno zakonu. 

 

Članak 31. 

 

Gradsko vijeće može osnovati posebno radno tijelo – Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica 

o pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih 

službi. 

Članovi Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka mogu biti samo članovi Gradskog vijeća. 

Odlukom o osnivanju Povjerenstva utvrdit će se sastav, djelokrug, ovlasti i način rada 

Povjerenstva. 

 

 

2. GRADONAČELNIK 

 

Članak 32. 

 

Gradonačelnik zastupa Grad Osijek i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Osijeku. 

Gradonačelnik ima dva zamjenika. 
Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost 

gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom. 

 

(Člankom 10. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila  na snagu 22. srpnja 2009., izmijenjen stavak 3.) 

(Člankom 1. Statutarne odluke o dopuni Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

13/09., koja je stupila na snagu 21. listopada 2009., dopunjen stavak 3.) 

(Člankom 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., izmijenjen stavak 3.) 

 

Članak 33. 

 

Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužnost mogu obavljati profesionalno ili volonterski. 

Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 

dostaviti pisanu obavijest upravnom tijelu nadležnom za službeničke odnose o tome na koji 

način će obnašati dužnost. 



 

 

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. 

ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. 

Danom stupanja na snagu dužnosti osoba iz stavka 1. ovoga članka smatra se dan početka 

mandata određen posebnim zakonom. 

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku 

mandata, dostavom pisane obavijesti  o promjeni načina obavljanja dužnosti upravnom tijelu 

nadležnom za službeničke odnose Grada. 

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog radnog dana sljedećeg mjeseca nakon 

dostave obavijesti iz stavka 5. ovoga članka. 
 

(Člankom 11. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., izmijenjen članak 33.) 

(Člankom 8. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., izmijenjen članak 33.) 

 

Članak 34. 

 

Gradonačelnik: 

1. obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga grada i poslove državne uprave koji su 

mu povjereni zakonom 

2. priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće 

3. izvršava, odnosno osigurava izvršavanje odluka i drugih akata 

4. daje mišljenje o prijedlozima odluka koje podnese drugi ovlašteni predlagatelji 

5. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, prostornih i urbanističkih     

planova te drugih akata Gradskog vijeća 

6. prati i koordinira izvršenje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada osobito onih 

kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana u području komunalno-stambenog 

gospodarstva, prometa, gospodarstva, prostornog planiranja urbanizma i zaštite okoliša, 

društvenih djelatnosti, socijalne skrbi i zdravstva, te poslova iz područja mjesne 

samouprave, financija i međunarodne suradnje 

7. odgovoran je Gradskom vijeću za obavljanje poslova lokalne samouprave  

8. brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava u radu gradskih upravnih tijela  

9. nadzire obavljanje upravnih poslova i usklađuje rad gradskih upravnih tijela 

10. brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju poslova gradskih upravnih tijela i poduzima 

mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada 

11. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i prihodima i rashodima 

Grada 

12. utvrđuje prijedlog proračuna Grada, prijedlog Godišnjeg i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna Grada te prijedlog Odluke o privremenom financiranju  

13. naredbodavac je za izvršenje proračuna  

14. utvrđuje prijedlog ustrojstva upravnih tijela grada i usmjerava njihovo djelovanje u 

obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada odnosno poslova državne uprave koji 

se obavljaju u gradu te nadzire njihov rad 

15. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela i službe Grada 

16. obavlja izbor i imenovanja, opoziv i razrješenja pročelnika i drugih osoba sukladno zakonu i  

općim aktima Gradskog vijeća 

17. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja 

18. predlaže osnivanje oblika mjesne samouprave i obavlja nadzor nad njihovim radom 

19. osniva i imenuje stalna i povremena radna tijela gradonačelnika te osniva i imenuje 

pregovaračke odbore vezano za sklapanje Kolektivnog ugovora 
20. odobrava uporabu grba i zastave Grada Osijeka 



 

 

21. sklapa ugovore i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima  

22. daje punomoći za zastupanje Grada Osijeka 

23. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom 

imovinom u skladu sa zakonom, Statutom i posebnim propisima  

24. donosi odluku o kratkoročnom zaduživanju, u skladu sa zakonom, a zbog premošćivanja 

jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza najviše do visine 

od 10% proračuna umanjenog za sredstva decentralizacije i tekuće pomoći izravnanja. O 

kratkoročnom zaduživanju gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće na prvoj 

narednoj sjednici. 

25. imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba kojih je osnivač ili u kojima ima udjela odnosno dionica Grad Osijek, 

osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. 

26. odlučuje o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje 

obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Osijeka  

ustanovama čiji je osnivač Grad Osijek te izvanproračunskim korisnicima proračuna do 

iznosa od 10.000.000 (deset milijuna) kuna 

27. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima 

Gradskog vijeća. 

U slučaju iz stavka 1. točke 23. ovoga članka, gradonačelnik može odlučivati o visini 

pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 

koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina 

odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, 

gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna ako je stjecanje i otuđivanje 

nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu Grada i 

provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 

U slučaju iz stavka 1. točke 25. ovoga članka, odluku o imenovanju i razrješenju, 

Gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskome vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja. 

O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz točke 

26. ovoga članka Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća. 
 

(Člankom 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., izmijenjen članak 34.) 

(Člankom  9. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13.,  koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., u stavku 1. izmijenjene točke 12. i 23., 

djelomično dopunjena dosadašnja točka 24., dodane nove točke 24. i 25., a dosadašnje točke 24. 

i 25. postale su točke 26. i 27., dosadašnji stavak 2. djelomično izmijenjen, dodani novi stavci 2. i 

3., dosadašnji stavak 2. postao je stavak 4.) 

 

Članak 35. 

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka ima 

pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskoga vijeća ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen 

zakon ili drugi propis. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, gradonačelnik je dužan donijeti odluku o obustavi 

općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta, a u daljnjem roku od 8 dana od 

donošenja odluke o obustavi, gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskoga vijeća da 

otkloni uočene nedostatke u općem aktu.  

Ako Gradsko vijeće ne otkloni nedostatke iz prethodnog stavka, gradonačelnik je dužan 

bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu 

odluku o obustavi općeg akta. 



 

 

Predstojnik ureda državne uprave u roku od 8 dana od zaprimanja ocijenit će osnovanost  

odluke gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta. 
 

(Člankom 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 8/05., koja je stupila na snagu 30. prosinca 2005., dopunjen stavak 2.) 

(Člankom 10. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik  Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., izmijenjen članak 35.) 

 

Članak 36. 

 

Gradonačelnika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti u obavljanju njegove dužnosti 

zamjenjuje zamjenik gradonačelnika kojega on odredi. 

 

Članak 37. 

 

Gradonačelnik može posebnim aktom obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga 

povjeriti svom zamjeniku. 
 

(Člankom 13. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila  na snagu 22. srpnja 2009., dopunjen stavak 1.) 
 

Zamjenik gradonačelnika dužan je, pri obavljanju povjerenih poslova, pridržavati se uputa 

gradonačelnika. 

Povjeravanjem poslova zamjeniku gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njegovo 

obavljanje. 
 

 (Člankom 14. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., brisan podnaslov „3. GRADSKO 

POGLAVARSTVO“) 

 

Članak 38. 

 

Gradonačelnik je dužan podnositi polugodišnja izvješća o svom radu Gradskom vijeću. 

Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj dužan je dostaviti Gradskom vijeću  najkasnije do 1. 

kolovoza tekuće godine, a za razdoblje srpanj-prosinac najkasnije do 1. veljače naredne 

godine. 

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika   tražiti 

izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. 

Gradonačelnik je dužan  dostaviti pisano  izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u 

roku  30 dana od dana primitka zahtjeva odnosno u roku  60 dana od dana primitka zahtjeva 

ako zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja. 

Iznimno Gradonačelnik se može i usmeno na sjednici Gradskog vijeća očitovati o 

zahtjevu iz stavka 2. ovog članka ako se zahtjev odnosi na pitanja o kojima je Gradonačelnik 

već izvijestio Gradsko vijeće, a nema ništa novo dodati.   
 

(Člankom 15. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., izmijenjen članak 38.) 

 



 

 

Članak 38.a 

 

Mandat gradonačelnika i njegovih zamjenika može prestati i prije isteka mandata po sili 

zakona, odnosno opozivom putem referenduma. 

 

(Člankom 11. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik  Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., dodan članak 38.a) 

 

Članak 39. 

(Brisan) 

 

Članak 40. 

(Brisan) 

 

 Članak 41. 

(Brisan) 
 

(Člankom 16. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila stupio na snagu 22. srpnja 2009., brisani članci 39., 40. i 41.) 

 

Članak 42. 

 

Grad ima tajnika. 

Tajnik Grada organizira i usklađuje  obavljanje stručnih i drugih poslova neposredno 

vezanih za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika te njihovih radnih tijela, brine o izvršavanju 

zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave i uprave, sudjeluje na sjednicama Gradskog 

vijeća i sastancima Gradonačelnika u savjetodavnom svojstvu.  

Tajnika imenuje i razrješuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika po postupku i 

uvjetima utvrđenim posebnom odlukom Gradskog vijeća. 
 

(Člankom 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjeni stavci 2. i 3.) 

 

Tajnik svoju dužnost obavlja profesionalno. 

 

IV.  GRADSKA UPRAVA I JAVNE SLUŽBE 

 

-  Gradska uprava  - 

 

Članak 43. 

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka kao i poslova državne 

uprave prenijetih na Grad Osijek ustrojavaju se upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: 

upravna tijela). 

Gradsko vijeće Grada Osijeka odlukom osniva i ukida gradska upravna tijela, te uređuje 

njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihovo ustrojstvo i rad. 

Gradska upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli, uredi, zavodi, ravnateljstva i 

službe. 

 



 

 

Članak 44. 

 

Gradska upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Osijeka, izvršavaju zakone i druge 

propise, odluke i druge akte Gradskog vijeća i Gradonačelnika, prate stanje u upravnim 

područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju 

mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju nacrte općih i drugih akata, 

pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i dužnosti Grada, te obavljaju i druge 

poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug upravnih tijela. 
 

(Člankom 18. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen članak 44.) 

 

Članak 45. 

 

Gradskim upravnim tijelima upravljaju čelnici koje imenuje Gradonačelnik ako zakonom i 

ovim Statutom nije drugačije određeno. 
  

(Člankom 19. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 1. i brisan 

stavak 2.) 

 

Članak 46. 

 

Sredstva za rad upravnih tijela Grada Osijeka osiguravaju se u proračunu Grada Osijeka, 

državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom. 

 

-  Javne službe  - 

 

Članak 47. 

 

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Osijek osigurava obavljanje javnih službi koje 

zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih djelatnosti, te 

drugih djelatnosti u skladu sa zakonom. 

 

Članak 48. 

 

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba. 

Grad Osijek, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti, obvezne su 

osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja 

u stanju funkcionalne sposobnosti. 

 

Članak 49. 

 

Komunalne djelatnosti su: odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće, gospodarenje 

otpadom, uređivanje prostora, uređivanje javnih prometnih i zelenih površina, uređivanje i 

održavanje gradskih groblja i obavljanje pogrebnih poslova, uređivanje i rad gradskih tržnica, 

javni gradski promet, javna rasvjeta, obavljanje dimnjačarskih poslova, te druge djelatnosti u 

skladu sa zakonom i odlukom Gradskog vijeća. 

 
(Člankom 12. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik  Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., djelomično brisan članak 49.) 



 

 

Članak 50. 

 

Društvene djelatnosti su: odgoj, obrazovanje, znanost, kultura, informiranje, sport, tjelesna 

kultura, tehnička kultura, skrb o djeci i zaštita djece i mladeži, zdravstvo, socijalna skrb, skrb o 

invalidima i druge djelatnosti u skladu sa zakonom. 

 

Članak 51. 

 

Grad Osijek osigurava obavljanje komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti osnivanjem 

trgovačkih društava, javnih ustanova ili službe - vlastita pogona. 

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Grad Osijek može povjeriti, na temelju ugovora o 

koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, pravnim i fizičkim osobama temeljem 

posebne odluke Gradskog vijeća. 

 

Članak 52. 

 

Grad Osijek u skupštinama trgovačkih društava predstavlja Gradonačelnik kao zakonski 

zastupnik odnosno osoba koju on opunomoći. 
 

(Člankom 20. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., izmijenjen članak 52.) 

 

Članak 53. 

 

Trgovačka društva kojih je osnivač Grad Osijek, odnosno u kojima Grad Osijek ima udjela 

odnosno dionica, samostalna su u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno zakonu i 

statutu društva. 

Gradonačelnik je dužan pribaviti prethodnu suglasnost Gradskog vijeća prije odlučivanja 

na skupštini trgovačkog društva o: 

- statusnim promjenama trgovačkog društva (priključenje, pripajanje, spajanje, 

preoblikovanje i prestanak) 

- povećanju i podjeli poslovnih udjela odnosno dionica 

- upotrebi ostvarene dobiti, osim u slučaju kada se iznos dobiti u potpunosti unosi u 

rezervu društva  ili ostavlja kao neraspoređena dobit i pokrivanju gubitaka  

- osnivanju trgovačkog društva. 
 

(Člankom 21. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., izmijenjen stavak 2. i brisan stavak 3.) 

 

Članak 54. 

 

Za obavljanje društvenih djelatnosti koje se prema zakonu obavljaju kao javne službe, Grad 

Osijek osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih društvenih djelatnosti, ako se ne obavljaju 

radi stjecanja dobiti, Grad Osijek osniva ustanove (u nastavku teksta: ustanove). 

 

Članak 55. 

 

Ustanove kojih je osnivač Grad Osijek, samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i  

u poslovanju sukladno aktu poslovanja, zakonu i statutu ustanove. 

Aktom o osnivanju, odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i 

otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove, te način raspolaganja s dobiti. 



 

 

Članak 56. 

 

Gradonačelnik Grada Osijeka prati rad, daje preporuke, poduzima mjere prema trgovačkim 

društvima i ustanovama kojih je osnivač  Grad Osijek. 

Skupštine trgovačkih društava te upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova dužni su 

najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje 

Gradskom vijeću Grada Osijeka. 
 

(Člankom 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjeni stavci 1. i  2.) 

 

Članak 57. 

 

Radi obavljanja komunalnih djelatnosti Grad Osijek može osnivati i službe - vlastite pogone 

koji nemaju svojstvo pravne osobe. 

Vlastite pogone osniva Gradsko vijeće na način i u postupku propisan zakonom i drugim 

propisima. 

 

Članak 58. 

 

U obavljanju komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti pravne i fizičke osobe dužne su 

poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša. 

 

 
V. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE  GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

 

Članak 59. 

 

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i statutom. 

 

Članak 60. 

 

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o 

prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o pitanjima 

određenim zakonom. 

Raspisivanje referenduma, temeljem odredbi zakona i ovoga statuta može predložiti 

najmanje 1/3 vijećnika, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 

Grada i većina vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području grada. 
 

(Člankom 23. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 2.) 

(Člankom 13. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka ,Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., izmijenjen članak 60.) 
 

Članak 60.a 

 

Ako raspisivanje referenduma predloži najmanje 1/3 članova Gradskoga vijeća, 

Gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, Gradsko vijeće dužno je 

izjasniti se o prijedlogu te ako prihvati prijedlog, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u 

roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. 



 

 

Ako raspisivanje referenduma predloži 20% od ukupnog broja birača upisanih u popis 

birača Grada, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne 

uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od 

zaprimanja prijedloga. Ukoliko središnje tijelo državne uprave utvrdi da je prijedlog ispravan, 

Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke središnjeg 

tijela državne uprave.  

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga. 

 

(Člankom 14. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., dodan članak 60.a) 

 

Članak 61. 

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži: 

- područje za koje se raspisuje referendum 

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će 

građani odlučivati na referendumu 

- obrazloženje akata, odnosno pitanja o kojem se raspisuje referendum 

- referendumsko pitanje, odnosno prijedlog o kojem će građani odlučivati 

- dan održavanja referenduma. 
 

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne 

smije proći manje od 20 niti više od 40 dana. 

 

Članak 62. 

 

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području grada 

i upisani su u popis birača. 

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće Grada Osijeka, osim 

odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna. 

Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen, predlagači iz članka 60. stavak 2. ovog 

Statuta ne mogu prije isteka roka propisanog zakonom ponovno iznijeti na referendumu. 
 

(Člankom 24. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 3.) 

(Člankom 15. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., dopunjen stavak 2.) 

 

Članak 63. 

 

Gradsko vijeće Grada Osijeka može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o 

prijedlogu općeg akta ili drugih pitanja iz djelokruga Grada Osijeka. 

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana  ne obvezuje Gradsko vijeće. 

Mjesni zbor građana može se sazivati i za dio područja mjesnog odbora i gradske četvrti 

koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja. 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje i 

mjesni zbor građana od kojega će se tražiti mišljenje. 

 
(Člankom 16.  Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., dodan novi stavak 2., dosadašnji stavci  2. i 3. 

postali stavci 3.i 4. ) 



 

 

Članak 64. 

 

Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća Grada Osijeka.  

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće raspravlja ako ga potpisom podrži 

najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Osijeka. 

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od 

dana primitka prijedloga. 

 

Članak 65. 

 

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada 

Osijeka kao i na rad upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im 

se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti. 

Na podnesene predstavke i pritužbe čelnik tijela iz stavka 1. ovog članka dužan je dati 

odgovor u roku od trideset dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe. 

Čelnici iz stavka 1. ovog članka dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće 

Gradskom vijeću o podnesenim predstavkama i pritužbama, danim odgovorima, te o 

poduzetim mjerama. 

 

 
VI.  MJESNA SAMOUPRAVA 

 

Članak 66. 

 

Na području Grada Osijeka osnivaju se mjesni odbori i gradske četvrti kao oblici mjesne 

samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima od neposrednog i 

svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbori i gradske četvrti dužni su 

uvažavati interes Grada Osijeka. 

 

Članak 67. 

 

Mjesni odbori na području Grada Osijeka su: 

1. Mjesni odbor Josipovac 

2. Mjesni odbor Višnjevac 

3. Mjesni odbor Cvjetno 

4. Mjesni odbor Brijest 
(Člankom 1. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada Osijeka 

br. 2/09., koja je stupila na snagu 14. veljače 2009., dodane nove točke 3. i 4.,  dotadašnje točke 3., 4., 5. i 

6. postale točke 5., 6., 7. i 8.) 

5. Mjesni odbor “Osijek lijeva obala” 

6. Mjesni odbor Tenja 

7. Mjesni odbor Klisa 

8. Mjesni odbor Sarvaš 

 

Gradske četvrti su: 

1. Gradska četvrt Retfala 

2. Gradska četvrt Gornji grad 

3. Gradska četvrt Industrijska četvrt 



 

 

4. Gradska četvrt Tvrđa 

5. Gradska četvrt Novi grad 

6. Gradska četvrt Jug II 

7. Gradska četvrt Donji grad. 

  

Mjesni odbori i gradske četvrti su pravne osobe. 

 

Članak 68. 

 

Područje, način promjene područja, te sjedište mjesnih odbora i gradske četvrti utvrđuje 

se posebnom odlukom Gradskog vijeća.   

 

Članak 69. 

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove 

organizacije i udruženja, Gradsko vijeće i Gradonačelnik Grada Osijeka. 
 

(Člankom 25. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 1.) 

 

Osim podataka o podnosiocu inicijative, odnosno predlagaču za osnutak mjesnog odbora, 

prijedlog sadrži podatke o imenu, području, granicama, sjedištu mjesnog odbora i 

obrazloženje potreba osnivanja mjesnog odbora. 

O inicijativi i prijedlogu o izdvajanju iz mjesnog odbora, te o spajanju mjesnih odbora 

odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora. 

 

Članak 70. 

 

Mjesni odbor ima vijeće mjesnog odbora kao predstavničko tijelo građana toga područja i 

predsjednika vijeća mjesnog odbora, a gradska četvrt vijeće gradske četvrti i predsjednika 

vijeća gradske četvrti. 

 

Članak 71. 

 

Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova, dok vijeće gradske četvrti ima 11 članova. 

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora na temelju 

općeg biračkog prava, na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim 

sustavom. 

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i 

prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. 

Postupak izbora članova vijeća uređuje se posebnom odlukom Gradskoga vijeća 

odgovarajućom primjenom odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog 

tijela. 

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko vijeće. 

Član vijeća mjesnog odbora ne može biti vijećnik Gradskoga vijeća. 

Mandat članova mjesnog odbora traje četiri godine.  

 
(Člankom 26. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 3.) 



 

 

(Člankom 17. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13.,  koja je stupila na snagu 20.  srpnja 2013., djelomično dopunjen stavak 2., dodani stavci 

3., 4.i 5., a dosadašnji stavci 3. i 4. postali stavci 6. i 7.) 
 

Članak 72. 

 

Vijeće mjesnog odbora: 

1. donosi program rada i izvješće o radu 

2. donosi plan gradnje uređenja i održavanja manjih objekata komunalne infrastrukture 

individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava 

komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim 

programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, plin, 

električnu energiju, distribuciju TV, kanalizaciju, zelene površine, parkovi i dječja 

igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, javni zdenci, vjerski, kulturni, 

športski i drugi javni objekti i utvrđuje redoslijed njihova ostvarivanja 

3. donosi financijski plan i godišnji obračun 

4. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u gradskom proračunu 

5. donosi pravila mjesnog odbora 

6. bira i opoziva predsjednika i potpredsjednika vijeća 

7. saziva mjesne zborove građana 

8. predlaže raspisivanje referenduma 

9. organizira i provodi civilnu zaštitu na svom području 

10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području grada Osijeka 

11. donosi poslovnik o svom radu 

12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima. 

 

Članak 73. 

 

Vijeće mjesnog odbora prati i predlaže: 

- nacrt razvoja svoga područja u okvirima temeljnih odrednica razvitka Grada Osijeka 

- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih 

planskih dokumenata i njihovo ostvarivanje 

- programe razvoja komunalne infrastrukture na svome području i stanje u komunalnoj 

infrastrukturi 

- mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te poboljšanju uvjeta života 

- mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome 

području 

- mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi i kontrolu njihova rada 

- osnivanje, prestanak i statusne promjene ustanova u djelatnostima brige o djeci 

predškolskog uzrasta, osnovnog i srednjeg obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, 

kulture, tehničke kulture i sporta, te rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi 

zadovoljavanja potreba građana na svome području i mjere za unapređenje njihova rada 

- imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, sportskih terena, škola, vrtića, 

ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svom području 

- broj i područje izbornih jedinica za mjesni odbor 

- promjenu područja mjesnog odbora 

- kandidate za suce porotnike. 
 

Mjesni odbor obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga Grada 

Osijeka povjeri Gradsko vijeće Grada Osijeka.  

 



 

 

Članak 74. 

 

Vijeće mjesnog odbora može održati sjednicu ako je nazočna većina članova Vijeća, a 

odlučuje većinom glasova nazočnih članova. 

Poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora, plan komunalnih akcija, financijski plan, 

godišnji obračun i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće mjesnog 

odbora donosi većinom glasova svih članova. 

Vijeće mjesnog odbora poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje 

većinom glasova svih članova vijeća. 

 

Članak 75. 

 

Članovi vijeća mjesnog odbora  biraju predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz 

svog sastava na vrijeme od četiri godine. 

Funkcija predsjednika, potpredsjednika i članova vijeća mjesnog odbora je počasna. 

 
(Člankom 18. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., djelomično brisan stavak 1.) 

 

Članak 76. 

 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora: 

1. zastupa  mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora 

2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje 

akte vijeća 

3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka vijeća 

4. brine o provedbi propisa i drugih akata što se odnose na rad mjesnog odbora 

5. surađuje s gradonačelnikom i  predsjednikom Gradskog vijeća  

 
(Člankom 27. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjena točka 5.) 

 

6. informira građane o pitanjima u svezi s njihovim mjesnim odborom 

7. obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće. 

Predsjednik je odgovoran za svoj rad vijeću, odnosno gradonačelniku za obavljanje 

poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka povjerenih mjesnom odboru. 

 

Članak 77. 
 

Članovi vijeća mjesnih odbora imaju pravo i dužnost: 

- biti nazočni sjednicama vijeća mjesnog odbora 

- predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga 

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu mjesnog odbora 

- imaju i druga prava i dužnosti utvrđena poslovnikom i pravilima vijeća mjesnog odbora. 

 

Članak 78. 
 

Gradonačelnik najmanje jednom u šest mjeseci organizira sastanak sa predsjednicima 

mjesnog odbora o pitanjima u svezi s: 

- planiranjem razvoja grada 



 

 

- programima javnih potreba na području mjesnog odbora 

- stanjem i zaštitom okoliša 

- gradnjom objekata na području mjesnog odbora 

- drugim pitanjima važnim za mjesni odbor. 
 

(Člankom 28. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 1.) 

 

Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je o pitanjima iz stavka 1. ovog članka 

izvijestiti vijeće mjesnog odbora. 
 

Članak 79. 
 

Sredstva za financiranje mjesne samouprave osiguravaju se u gradskom proračunu. 

Sredstva za prioritetno održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture osiguravaju se 

godišnje u visini najmanje 3% od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini 

umanjenih za prihode od zaduživanja, potpora i donacija. 

Mjesni odbor ima i prihode koje ostvari od usluga, pomoći i donacija od drugih pravnih i 

fizičkih osoba. 

Mjesnom odboru pripadaju i prihodi koje ostvari od održavanja proslava i drugih 

događanja na području mjesnog odbora, a osobito obilježavanja crkvenih godova. 

Sredstva iz stavka 3. i 4. ovog članka namijenjena su zadovoljavanju ostalih potreba 

građana na području mjesnog odbora. 

O načinu korištenja sredstava mjesni odbor dužan je Gradonačelniku podnijeti 

polugodišnje izvješće. 

Gradsko vijeće posebnom će odlukom utvrditi mjerila za podjelu sredstava na pojedine 

mjesne odbore i gradske četvrti, a na temelju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koje 

će im Gradsko vijeće povjeriti na obavljanje. 
 

(Člankom 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 8/05., koja je stupila na snagu 30. prosinca 2005., izmijenjen članak 79.) 

(Člankom 2. Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka Službeni glasnik Grada Osijeka 

br. 2/09., koja je stupila na snagu 14. veljače 2009., djelomično izmijenjen stavak 2.) 

(Člankom 29. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 6.) 

 

Članak 80. 

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada vijeća mjesnih odbora obavljaju  

gradska upravna tijela na način uređen posebnom odlukom Gradskog vijeća. 

 

Članak 81. 

 

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Gradonačelnik. 

Poslije provedene rasprave na Gradskom vijeću, Gradonačelnik može raspustiti vijeće 

mjesnog odbora ako učestalo krši Statut Grada Osijeka, gradske odluke, njihova pravila ili  ne 

izvršavaju povjerene im poslove. 
 

(Člankom 30. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjeni stavci 1. i 2.) 

 



 

 

Članak 82. 

 

Djelokrug, ovlasti i tijela gradskih četvrti uređuju se sukladno odredbama ovog Statuta 

koje se odnose na mjesnu samoupravu u mjesnim odborima Grada Osijeka. 

 

 
VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA 

 

(Člankom 5. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 1A/05., koja je stupila na snagu 8. ožujka 2005., iza članka 82. dodana nova glava VII. i  

članci 82.a do 82.j, dotadašnje glave od VII. do XII. postale su glave VIII. do XIII.) 

 

Članak 82.a 

 

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Osijeku imaju pravo sudjelovati u javnom životu 

i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 

nacionalnih manjina, odnosno koordinacije nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeća i 

predstavnici nacionalnih manjina). 

 

Članak 82.b 

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Osijeku imaju pravo: 

1. predlagati tijelima Grada Osijeka mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina u 

gradu Osijeku, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od 

značaja za nacionalnu manjinu;  

2. isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Osijeka; 

3. biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a 

tiče se položaja nacionalne manjine; 

4. davati prijedloge i mišljenja na programe lokalnih (regionalnih), radijskih i televizijskih 

postaja u Gradu Osijeku namijenjenih nacionalnim manjinama ili na programe koji se 

odnose na manjinska pitanja. 

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. uredit će se 

poslovnikom Gradskog vijeća Grada Osijeka. 

 

Članak 82.c 

 

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća, odnosno 

predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje grada Osijeka, zatražiti mišljenje i 

prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. 

Način, rokovi i postupak davanja mišljenja i prijedloga uredit će se posebnim aktom 

Gradonačelnika. 

 
(Člankom 31. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjeni stavci 1. i 2.) 

 



 

 

Članak 82.d 

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i 

predstavnika nacionalnih manjina ako je osnovana za područje grada Osijeka, da u njihovo 

ime poduzima pojedine radnje iz članka 82.b stavak 1. ovoga Statuta. 

 

Članak  82.e 

 

Lokalne (regionalne) postaje radija i televizije u Gradu Osijeku dužne su proizvoditi i 

emitirati programe kojima se potiče i unaprjeđuje održavanje, razvoj i iskazivanje kulturne, 

vjerske i druge samobitnosti nacionalnih manjina, očuvanje i zaštita njihovih kulturnih dobara 

i tradicije, te programe kojima se pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Osijeku upoznaju s 

radom i zadaćama njihovih vijeća i predstavnika. 

Lokalne (regionalne) postaje radija i televizije u Gradu Osijeku dužne su dostaviti 

vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina svoje programske planove radi davanja 

mišljenja o programima namijenjenih nacionalnim manjinama i o programima koji se odnose 

na manjinska pitanja. 

Lokalne (regionalne) postaje radija i televizije u Gradu Osijeku dužne su razmotriti 

mišljenja i prijedloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i u primjerenom roku, koji ne 

može biti dulji od 30 dana, očitovati se o njima. 

 

Članak 82.f 

 

Nacionalne manjine imaju pravo na slobodnu uporabu znamenja i simbola nacionalnih 

manjina i obilježavanje praznika nacionalnih manjina. 

Nacionalne manjine mogu, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, 

isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina koje utvrdi koordinacija vijeća i 

predstavnika nacionalnih manjina koju su vijeća i predstavnici nacionalnih manjina jedinica 

područne (regionalne) samouprave osnovali za područje Republike Hrvatske (u daljnjem 

tekstu: koordinacija za područje RH). 

 

Članak 82.g 

 

Zastavu nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje RH ističe vijeće, 

odnosno predstavnik nacionalne manjine na poslovnim zgradama u kojima ima sjedište u 

prigodama koje utvrdi koordinacija Republike Hrvatske. 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu 

nacionalne manjine dužni su isticati i zastavu Grada Osijeka.  

 

Članak 82.h 

 

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge 

simbole i znamenja svoje nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje RH, i to: 

1. u sastavu svojih pečata i žigova 

2. u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i 

svečanim prostorijama 

3. u zaglavljima službenih akata koje donose. 

 



 

 

Članak 82.i 

 

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili 

svečana pjesma nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje RH. 

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obavezno se izvodi himna 

Republike Hrvatske. 

 

Članak 82.j 

 

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući i sredstva za 

obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u gradskom proračunu. 

U gradskom se proračunu mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti 

utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. 

Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz gradskog proračuna 

mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se 

uređuje izvršenje proračuna. 

Gradonačelnik će utvrditi kriterije za osiguranje sredstava u gradskom proračunu za rad 

vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uključujući i sredstva za obavljanje 

administrativnih poslova za njihove potrebe. 

Ako u gradskom proračunu, ovisno o financijskim mogućnostima Grada Osijeka budu 

osigurana i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća i 

predstavnika nacionalnih manjina Gradonačelnik će utvrditi kriterije za korištenje tih 

sredstava. 
 

(Člankom 32. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila  na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjeni stavci 4. i 5.) 

 
VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA OSIJEKA 

 

Članak 83. 

 

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Osijeku čine 

imovinu Grada Osijeka. 

Na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima i načinu gospodarenja imovinom 

Grada, imovinom Grada Osijeka upravlja Gradonačelnik pažnjom dobrog domaćina. 

 
 (Člankom 33. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik 

Grada Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 2., 

brisani stavci 3. i 4.) 

 

Članak 84. 

 

Grad Osijek ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno 

raspolaže.  

Rashodi Grada Osijeka moraju biti razmjerni prihodima. 

Prihodi Grada Osijeka su: 

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe 

- prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Grada Osijeka 

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Osijeka, 

odnosno u kojima Grad Osijek ima udio ili dionice 



 

 

- prihodi na koncesije koje je dalo Gradsko vijeće 

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Gradsko vijeće propiše u 

skladu sa zakonom 

- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom 

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske u državnom proračunu 

- drugi prihodi određeni zakonom. 

 

Članak 85. 

 

Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa, odnosno visinu 

iznosa vlastitih poreza, oslobođenja od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, 

porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom. 

 

Članak 86. 

 

 Gradsko vijeće donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna. 

U proračunu se iskazuju svi prihodi koji pripadaju Gradu Osijeku i svi rashodi za poslove 

koje Grad Osijek obavlja. 

Odlukom o izvršenju proračuna propisuju se uvjeti, način i postupak gospodarenja 

prihodima i rashodima proračuna Grada Osijeka. 

 

(Člankom 19. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., djelomično brisan stavak 1.) 

 

Članak 87. 

 

Grad Osijek sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu 

s računovodstvenim propisima. 

 

Članak 88. 

 

Ako se tijekom proračunske godine smanjuju prihodi ili povećavaju izdaci utvrđeni 

proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem 

novih prihoda. 

 

Članak 89. 

 

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka godine za koju se donosi, 

financiranje se obavlja privremeno i to najduže za razdoblje od tri mjeseca. 

Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće Grada Osijeka. 

 

Članak 90. 

 

Grad Osijek se može zadužiti u skladu sa zakonom  ako ne postoje druge mogućnosti 

pokrića proračunskog manjka uz uvjet da otplata i kamate kredita ne ugrožavaju izvršavanje 

zakonskih obveza Grada Osijeka.  

 



 

 

Članak 91. 

 

Grad Osijek se može zadužiti sukladno zakonu kod druge jedinice lokalne samouprave, 

jedinice područne (regionalne) samouprave, kod državnog proračuna, kod bankarskog i 

nebankarskog sektora.  

Odluku o zaduživanju Grada Osijeka donosi Gradsko vijeće. 

 

Članak 92. 

 

Grad Osijek može dati jamstvo ili suglasnost korisnicima proračuna i pravnim osobama u 

vlasništvu Grada za zaduživanje u skladu sa zakonom. 
 

(Člankom 34. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., brisan stavak 2.) 

 

Članak 93. 

 

Grad Osijek može raspisati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne 

papire u skladu sa zakonom. 

 

Članak 94. 

 

Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada. 

 

 
IX. ODNOS GRADA OSIJEKA I GRAĐANA 

 

 

Članak 95. 

 

Grad Osijek je dužan organizirati svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe 

mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja ustavom zajamčena prava i zakonom 

zaštićene interese, te ispunjavati građanske dužnosti. 

 

Članak 96. 

 

Kad se u postupku građani i pravne osobe odazovu pozivu, a bez njihove krivnje službena 

radnja radi koje su pozvani nije obavljena, imaju pravo zahtijevati naknadu time nastalih 

troškova, o čemu odlučuje voditelj postupka na temelju propisa kojim se uređuje naknada 

troškova svjedocima. 

 

Članak 97. 

 

Gradonačelnik može odlučiti da se prijedlozi akata koji su u pripremi a za koje je javnost 

osobito zainteresirana, javno predstave, te pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe 

i prijedloge. 
 

(Člankom 35. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen članak 97.) 

 



 

 

Članak 98. 

 

Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Osijeka mora biti istaknut naziv tijela. 

Na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Osijeka. 

Na ulazu u službene prostorije moraju  biti istaknuta osobna imena zaposlenika. 

Građani  i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom 

vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Grada Osijeka. 

 

 
X. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE 

 

Članak 99. 

 

Rad tijela Grada Osijeka je javan. 

Javnost rada tijela Grada Osijeka osigurava se: 

- javnim održavanjem sjednica 

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja 

- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata 

- na drugi način. 

 

Članak 100. 

 

Na sjednicama tijela Grada Osijeka mogu biti nazočni izvjestitelji javnih glasila i 

elektronskih medija, u skladu s odredbama poslovnika tih tijela. 

Radi potpunijeg i točnijeg obavještavanja javnosti o radu tijela iz stavka 1. ovog članka 

odnosno o drugim poslovima od značenja za građane Grada Osijeka, mogu se davati službena 

priopćenja, intervjui i održavati konferencije za tisak i elektronske medije. 

 

Članak 101. 

 

Službene izjave za sredstva javnog priopćavanja daju: 

- o radu Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća 

- o radu upravnih tijela Grada Osijeka te o svom radu Gradonačelnik. 
 

(Člankom 36. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen podstavak 2. i brisan  

podstavak 3.) 

 

Službene izjave o radu tijela iz stavka 1. ovog članka mogu davati i druge osobe kad su 

za to ovlaštene. 

 

Članak 102. 

 

Grad Osijek može izdavati publikacije u kojima se objavljuju prikazi rada njegovih tijela, 

izvješća s rasprava i odluke tih tijela, prijedlozi koji se pripremaju za rasprave te druga pitanja 

iz djelokruga tijela Grada Osijeka ili pitanja koja znače neposredni interes građana. 

  



 

 

Članak 103. 

 

Gradsko vijeće Grada Osijeka svojom odlukom propisat će koji se podaci iz rada i 

nadležnosti tijela Grada Osijeka ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te način njihovog 

čuvanja. 

  
XI. AKTI GRADA 

 

Članak 104. 

 

Gradsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi Statut, poslovnik o radu, 

odluke i druge opće akte, gradski proračun, obračun proračuna, pravilnike, preporuke, upute, 

naputke, te daje autentična tumačenja Statuta i drugih općih akata Gradskog vijeća. 

Gradsko vijeće donosi pojedinačne akte, rješenja i zaključke  kada u skladu sa zakonom i 

Statutom rješava o pojedinačnim stvarima. 

  

Članak 105. 

 

Gradonačelnik donosi odluke, pravilnike, poslovnik, preporuke, rješenja, zaključke, upute 

i naputke.  

Radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika  donose zaključke i preporuke. 
 

(Člankom 37. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., djelomično izmijenjen stavak 1., brisan stavak 

2., djelomično izmijenjen stavak 3.) 

 

Članak 106. 

 

Upravna tijela Grada Osijeka u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose 

pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i 

pravnih osoba (upravne stvari). 

Na donošenje pojedinačnih akata primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku. 

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom 

ministarstvu ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. 

 

(Člankom 20. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/13., koja je stupila na snagu 20. srpnja 2013., djelomično dopunjen stavak 1., 

izmijenjeni stavci 2. i 3.) 

 

Članak 107. 

 

Podrobnije odredbe o aktima Grada Osijeka, postupku donošenja i objave akata te 

autentičnom tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom o radu Gradskog vijeća. 

 

 



 

 

XII. PROMJENE STATUTA 

 

Članak 108. 

 

Ovlašteni predlagatelj donošenja odnosno promjene Statuta Grada Osijeka je Odbor za 

statutarno-pravna pitanja. 

Postupak za donošenje odnosno promjenu Statuta, Gradskom vijeću može predložiti 

gradonačelnik i 1/3 članova Gradskog vijeća. 

Gradsko vijeće o promjeni Statuta odlučuje većinom glasova svih vijećnika. 

Podrobnije odredbe o donošenju odnosno promjeni Statuta uređuju se Poslovnikom o 

radu Gradskog vijeća. 
 

(Člankom 38. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/09., koja je stupila na snagu 22. srpnja 2009., izmijenjen članak 108.) 

 

 
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 109. 

 

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada 

Osijeka, sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta primjenjivat će se važeći 

opći akti Grada Osijeka u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim 

Statutom. 

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se 

neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta. 

 

Članak 110. 

 

Grad Osijek uskladit će opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga 

Grada s odredbama ovog Statuta u rokovima određenim zakonima. 

 

Članak 111. 

 

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Osijeka (“Službeni 

glasnik” Grada Osijeka br. 1/94., 5a/95., 1/96., 3/98. i 6/00.). 

 

Članak 112. 

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada 

Osijeka, a primjenjuje se danom stupanja na snagu, osim odredbe članka 79. stavka 2. koja se 

primjenjuje od 1. siječnja 2002. godine. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

(Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada Osijeka 3/03., 

stupio na snagu 23. travnja 2003.) 

 



 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka stupa na snagu danom objave 

u “Službenom glasniku” Grada Osijeka. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

(Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka 1A/05.,  stupila na snagu 8. ožujka 2005.) 

 

Članak 6. 

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Osijek. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

(Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka 8/05., stupila na snagu 30. prosinca 2005.) 

 

Članak 8. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Osijek. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

(Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada Osijeka 

2/09., stupila na snagu 14. veljače 2009.) 

 

Članak 3. 

 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Osijek. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

(Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka 9/09., stupila na snagu 22. srpnja 2009.) 

 

Članak 39. 
 

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta 

Grada Osijeka. 

 

Članak 40. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Osijek. 

 

 



 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

(Statutarna Odluka o dopuni Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada Osijeka 13/09., 

stupila na snagu 21. listopada 2009.) 

 

Članak 2. 
 

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta 

Grada Osijeka. 

 

Članak 3. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Osijek. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

(Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, Službeni glasnik Grada 

Osijeka 9/13., stupila na snagu 20. srpnja 2013.) 

 

Članak 21. 

 

U tekstu Statuta riječi: „šport“ i sve njegove izvedenice zamjenjuju se riječju: „sport“ i 

njegovim izvedenicama u odgovarajućem padežu i rodu.   

 

Članak 22. 

 

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga statuta primjenjivat će se opći akti 

Grada Osijeka u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga statuta. 

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se 

primjenjivati odredbe zakona i ovoga statuta. 

 

Članak 23. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Osijeka.  

 

 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12 od 27. listopada 2017. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni 

tekst i 137/15-ispr. pročišćenog teksta) i članka 19. točke 1. Statuta Grada Osijeka (6/01, 3/03, 

1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Osijeka 

na 4. sjednici održanoj 26. listopada 2017., donijelo je 

 

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

 

o izmjenama Statuta Grada Osijeka 

 

 

Članak 1. 

 

 U Statutu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 

2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst) u članku 19. točka 10. briše se. 

 Dosadašnje točke 11. do 25. postaju točke 10. do 24. 

 

Članak 2. 

 

Članak 42. briše se. 

 

Članak 3. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom 

glasniku Grada Osijeka. 

 

 

KLASA: 012-03/17-01/1 

URBROJ: 2158/01-01-17-10 

Osijek, 26. listopada 2017. 

 

 Predsjednik 

 Gradskoga vijeća 

 dr.sc. Željko Požega, v.r. 

 

 

 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2 od 18. siječnja 2018. 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-

ispr. pročišćenog teksta i 123/17) i članka 19. točke 1. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik 

Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst i 12/17) 

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 7. sjednici održanoj 17. siječnja 2018., donijelo je 
 

 

STATUTARNU ODLUKU 

 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Osijeka 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 

2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst i 12/17) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:  

„Izrazi u ovom statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski 

rod.“. 

 

Članak 2. 

 

U članku 33. dodaje se stavak 7. koji glasi: 

„Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu 

promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“. 

 

Članak 3. 

 

U članku 34. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi: 

„9. nadzire zakonitost rada upravnih tijela koji obavljaju poslove iz samoupravnog 

djelokruga Grada i usklađuje njihov rad“. 

U istom članku točki 23. riječi: „raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se riječima: „drugom 

raspolaganju“.  

U istom članku stavku 2. u prvoj rečenici riječi: „raspolaganju ostalom“ zamjenjuju se 

riječima: „drugom raspolaganju“, u drugoj rečenici riječi: „raspolaganje ostalom“ zamjenjuju se 

riječima: „drugo raspolaganje“. 

U istom članku dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom 

većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje Gradsko vijeće.“. 

 U istom članku dosadašnjem stavku 3. riječi: „dostaviti Gradskome vijeću u roku od osam 

dana od dana donošenja“ zamjenjuju se riječima: „objaviti u prvom broju Službenog glasnika 

Grada Osijeka koji slijedi nakon donošenja odluke“. 

 Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5. 

  

Članak 4. 

 

 Iza članka 38.a dodaju se članci 38.b i 38.c koji glase: 

 



 

 

„Članak 38.b 

 

 Raspisivanje referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika temeljem 

odredbi Zakona i ovog statuta može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 

grada Osijeka i 2/3 članova Gradskoga vijeća. 

 

Članak 38.c 

 

 Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih 

u popis birača Grada Osijeka, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i 

njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim u skladu s člankom 60.a stavkom 2. ovoga 

statuta u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača 

upisanih u popis birača Grada Osijeka. 

 Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskoga vijeća 

odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su 

izabrani zajedno s njim Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova 

Gradskoga vijeća.“ 

 

Članak 5. 

 

U članku 44. riječi: „provode nadzor,“ brišu se. 

 

Članak 6. 

 

U članku 60.a stavku 2. riječi: „Gradsko vijeće dostavit će“ zamjenjuju se riječima: 

„predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti“, a brojka: „8“ zamjenjuje se brojkom: „30“. 

  

Članak 7. 

 

 U članku 69. riječi: „njihove organizacije i udruženja“ zamjenjuju se riječima: „članovi 

Gradskog vijeća“. 

 

Članak 8. 

 

 U članku 71. stavak 7. briše se. 

 

Članak 9. 

 

 Članak 81. mijenja se i glasi: 

 „Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Gradonačelnik te na njegov 

prijedlog Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako učestalo krši Statut Grada 

Osijeka, njihova pravila ili ne izvršava povjerene mu poslove.“. 

 

Članak 10. 

 

 U članku 83. stavku 2. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“. 

 

Članak 11. 

 

 U članku 84. stavku 3. podstavak 4. mijenja se i glasi: 

 „- prihodi od naknada za koncesije“. 



 

 

 U istom članku stavku 3. podstavak 6. mijenja se i glasi:  

„- udio u zajedničkom porezu“. 

U istom članku istom stavku podstavku 7. riječi: „i dotacije“ brišu se. 

 

Članak 12. 

 

 U članku 86. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: 

 „Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i 

zajedno s odlukom o izvršavanju proračuna podnijeti Gradskome vijeću na donošenje u roku 

utvrđenom posebnim Zakonom.“. 

 Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.  

 

Članak 13. 

 

 Iza članka 86. dodaje se članak 86.a koji glasi: 

 

„Članak 86.a 

 

 Ako Gradonačelnik ne predloži proračun ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu 

u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada 

Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu razriješiti Gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s 

njim.“. 

 

Članak 14. 

 

Članak 89. mijenja se i glasi: 

 „Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine za koju se 

donosi, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o 

privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova funkcija i programa tijela Grada Osijeka 

i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim Zakonom. 

 Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka na prijedlog Gradonačelnika 

donosi Gradsko vijeće Grada Osijeka do 31. prosinca u skladu s posebnim zakonom.“. 

 

Članak 15. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Osijeka.  

 

KLASA: 012-03/17-01/2 

URBROJ: 2158/01-01-18-6 

Osijek, 17. siječnja 2018. 

 Predsjednik  

 Gradskoga vijeća 

 dr.sc. Željko Požega, v.r. 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2 od 25. veljače 2020. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni 

tekst, 137/15-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 19. točke 1. Statuta Grada 

Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 

11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 24. sjednici održanoj 

24. veljače 2020., donijelo je 

 

STATUTARNU ODLUKU 

 

o izmjenama i dopunama 

Statuta Grada Osijeka 

 

Članak 1. 

 
U Statutu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 

2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) u članku 34. stavku 1. točki 14.  

riječi: „odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u gradu te nadzire njihov rad“ 

zamjenjuju se riječima: „te nadzire njihov rad i odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje 

povjerenih poslova državne uprave, tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u 

odgovarajućem upravnom području“.  

 

Članak 2. 

 

U članku 35. stavku 3. riječi: „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ 

zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“. 

U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi: 

„Nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt, postupajući po odluci 

gradonačelnika iz stavka 2. ovoga članka, u roku od 30 dana od zaprimanja odluke  donijet će: 

- odluku o potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom, 

- odluku o ukidanju odluke gradonačelnika o obustavi ako odluku ocijeni 

neosnovanom.“ 

U istom članku dodaje  se stavak 5. koji glasi: 

„Odluke iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju se bez odgode predsjedniku Gradskoga 

vijeća koje je donijelo opći akt, gradonačelniku te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu 

i područnu (regionalnu) samoupravu.“ 

 

Članak 3. 

 

U članku 43. stavku 1. riječi: „poslova državne uprave prenijetih na Grad Osijek“ 

zamjenjuju se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“. 

U istom članku dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela imaju ovlasti i obveze 

tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.“ 

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.    

 



 

 

Članak 4. 

 

 U članku 45. riječi: “čelnici koje“ zamjenjuju se riječima: „pročelnici koje na temelju 

javnog natječaja“.  
 

Članak 5. 
 

 Članci 48., 49 . i 50. brišu se. 
 

Članak 6. 

 

 U članku 51. stavku 2. riječi: „komunalnih poslova“ zamjenjuju se riječima: 

„obavljanja komunalnih djelatnosti“. 

 

Članak 7. 

 

 U članku 60.a  stavku 2. riječi: „središnjem“, „središnje“ i „središnjeg“ brišu se. 

 

Članak 8. 

 

 U članku 86.a  riječ: „središnjeg“ briše se. 

 

Članak 9. 

 

 U članku 106. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

 „Upravna tijela Grada Osijeka u obavljanju povjerenih poslova državne uprave 

rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.“. 

 Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 

U istom članku iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 4. dodaje se stavak 5. koji 

glasi: 

„Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom 

tijelu u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.“. 

 

Članak 10. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom 

glasniku Grada Osijeka.  

 

KLASA: 012-03/20-01/1  

URBROJ: 2158/01-01-20-9 

Osijek, 24. veljače 2020. 

 Predsjednik  

 Gradskoga vijeća 

 dr.sc. Željko Požega, v.r. 

 
 



 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3 od 8. travnja 2020. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni 

tekst, 137/15-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19) i članka 19. točke 1. Statuta Grada 

Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 

11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 25. sjednici 

održanoj 7. travnja 2020., donijelo je 

 

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

 

o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijeka 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 

2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18 i 2/20) u članku 79. stavak 2. 

mijenja se i glasi: 

„Sredstva za prioritetno održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture osiguravaju 

se godišnje u visini najmanje 0,5% od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj 

godini određenih sukladno stavku 3. ovoga članka.“. 

 

U istom članku dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„Pod prihodima iz stavka 2. ovoga članka smatraju se prihodi poslovanja Grada 

Osijeka ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za: 

- dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije 

- pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 

- vlastite prihode i 

- namjenske prihode. 

U osnovicu za izračun postotaka iz stavka 2. ovoga članka ulaze sljedeće podskupine 

računa Računskog plana za proračune i proračunske korisnike: 

- 611 Porez i prirez na dohodak umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za 

decentralizirane funkcije 

- 613 Porezi na imovinu 

- 614 Porezi na robu i usluge 

- 616 Ostali prihodi od poreza 

- 641 Prihodi od financijske imovine umanjeni za 6415 Prihode od pozitivnih tečajnih 

razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 

- 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 

- 681 Kazne i upravne mjere i 

- 683 Ostali prihodi.“. 

 

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8. 

 

 U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. tekst: „stavka 3. i 4.“ zamjenjuje se 

tekstom: „stavka 4. i 5.“. 

 



 

 

Članak 2. 

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Grada Osijeka.  

 

 

KLASA: 012-03/20-01/1 

URBROJ: 2158/01-01-20-21 

Osijek, 7. travnja 2020. 

 

 Predsjednik

 Gradskoga vijeća 

 dr.sc. Željko Požega, v.r. 

 

 


