
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

Na temelju članka 19. točke 23. 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, 2/20 i 

3/20) i članka 106. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 1A/05, 5/05-ispr., 8/05, 9/09, 13/09, 7A/10, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 16/14, 

12/17 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 37. sjednici održanoj 10. ožujka 2021., donijelo 

je 

 

PLAN RADA 

 

GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA ZA 2021.  

 

I. ZA  1. TROMJESEČJE  

  

1. a) Izvješće o izvršenju Plana rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za razdoblje 

od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.  

  

 Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Plan rada Gradskoga vijeća za razdoblje od 1. 

siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/20). 

 Predsjednik Gradskoga vijeća izvještava Vijeće o izvršenju navedenog plana. 

 

Nositelj izrade: Ured Grada 

 

 b)  Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2021.  

 

Temeljem članka 106. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka (Službeni glasnik 

Grada Osijeka br. 1A/05, 5/05-ispr., 8/05, 9/09, 13/09, 7A/10, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 

16/14, 12/17 i 2/18) radi osiguranja usklađenog djelovanja Vijeće donosi godišnji plan svog 

rada kojim određuje raspored i vrijeme održavanja svojih sjednica te raspored tema koje će 

razmatrati na sjednicama.  

 

Nositelj izrade:  Ured Grada  

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

 

2. Izvješće o radu radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Osijeka za razdoblje od 1. 

siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.  

 

Temeljem odredbi Poslovnika Gradskoga vijeća (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

1A/05, 5/05-ispr., 8/05, 9/09, 13/09, 7A/10, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 16/14, 12/17 i 2/18) 

podnosi se Gradskome vijeću  Izvješće o radu radnih tijela Vijeća (Mandatno povjerenstvo, 

Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statutarno-pravna pitanja, Odbor za financije i 

gospodarstvo, Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana, Odbor za mjesnu samoupravu, 

Odbor za građansku sigurnost, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Odbor za ljudska prava i 

prava nacionalnih manjina, Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet, Odbor za 

urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova i 

Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe).  

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Radna tijela 
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3. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Osijeka za razdoblje od 1. srpnja 2020.do 

31. prosinca 2020. 

 

 Člankom 35.b 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., 123/1, 98/19 i 144/20) propisano je da gradonačelnik dva puta godišnje 

podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta 

jedinice lokalne samouprave. 

 Temeljem članka 38. 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, 2/20 i 3/20) 

Gradonačelnik je dužan podnositi polugodišnja izvješća o svom radu Gradskome vijeću. 

Izvješće za razdoblje srpanj-prosinac dužan je dostaviti Gradskome vijeću najkasnije do 1. 

veljače naredne godine. 

 

Nositelj izrade: Ured Grada 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

 

4. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Osijeka za 2020.  

 

Točkom VII. Zaključka Gradskoga vijeća povodom rasprave o stanju sigurnosti u 

Gradu Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/01) utvrđeno je da je zbog nužnosti 

podizanja razine sigurnosti života svojih građana te preventivnog djelovanja na sigurnost, kao i 

informiranosti građana o stanju sigurnosti na području Grada, potrebno dobiti informaciju od 

Policijske uprave Osječko-baranjske o stanju sigurnosti na području Grada jednom mjesečno na 

sastanku Gradonačelnika, a kvartalno na Gradskome vijeću.  

Na Gradskome vijeću razmatrana je Informacija o stanju sigurnosti na području grada 

Osijeka za prvih šest mjeseci 2020.   

 Predlaže se razmotriti cjelovitu Informaciju o stanju sigurnosti u Gradu Osijeku za 

2020. 
 

Nositelj izrade:  Policijska uprava Osječko-baranjska i 

 Ured Grada  

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

 

5. Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2020. 

 

Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članku 

20. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

7/14) Savjet mladih podnosi Godišnje izvješće o svom radu Gradskome vijeću do 31. ožujka 

tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Gradonačelniku. Izvješće se 

objavljuje na web stranici Grada. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada i 

Savjet mladih Grada Osijeka 

Predlagatelj:  Savjet mladih Grada Osijeka 
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6. Izvješće o stanju zaštite od požara za područje grada Osijeka u 2020. 

 

 Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 

92/10) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave najmanje jednom godišnje razmatra 

izvješće o stanju zaštite od požara na svom području. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

7. Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 

područje grada Osijeka za 2020. 

 

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 

92/10) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave najmanje jednom godišnje razmatra 

izvješće o stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 

svoje područje. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

8. Provedbeni Plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Osijeka za 

2021. 

 

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 

92/10) jedinica lokalne samouprave na temelju procjene ugroženosti donosi godišnji 

provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za svoje područje.  

Godišnji provedbeni planovi unaprjeđenja zaštite od požara gradova donose se na 

temelju godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara županija na čijem prostoru 

se nalaze. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske 

gorske službe spašavanja, Stanica Osijek za 2020. 

 

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 

(„Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15) propisano je da je stanica Hrvatske gorske službe 

spašavanja dužna jedinici lokalne samouprave podnijeti godišnje izvješće o izvršenju programa 

i projekata te utrošku sredstava u roku od 60 dana od isteka poslovne godine. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

10. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka 

 

Temeljem 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, 98/19 i 144/20) utvrđena je 

nadležnost za donošenje Statuta, a člankom 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
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lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 144/20) koji je stupio na 

snagu 24. prosinca 2020. utvrđeno je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga zakona u roku 

od 60 dana od dana stupanja na snagu odnosno do 22. veljače 2021. 

Člankom 19. točkom 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, 2/20 i 3/20) 

utvrđeno je da Gradsko vijeće između ostalog donosi izmjene i dopune Statuta. 

Člancima 101. i 102. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

1A/05, 5/05-ispr, 8/05, 9/09, 13/09, 7A/10, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 16/14, 12/17 i 2/18) 

utvrđeno je da je predlagatelj izmjena i dopuna Statuta, Odbor za statutarno-pravna pitanja. 

Jednako tako je utvrđeno da Odbor za statutarno-pravna pitanja može Gradskome vijeću 

predložiti donošenje statutarne odluke bez rokova i bez provođenja prethodne rasprave ako se 

radi usklađivanje Statuta sa zakonom ili iz drugih opravdanih razloga. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Odbor za statutarno-pravna pitanja  

 

11. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka 

 

Temeljem članka 33. 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, 98/19 i 144/20) propisano je da se 

način rada predstavničkog tijela uređuje poslovnikom, u skladu sa zakonom i statutom te da 

poslovnik donosi predstavničko tijelo većinom glasova svih članova, a člankom 32. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 144/20) koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. utvrđeno je da su jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s 

odredbama ovoga zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno 

do 22.  veljače 2021. 

Člankom 19. točkom 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, 2/20 i 3/20) 

propisano je da Gradsko vijeće između ostalog donosi Poslovnik o svom radu i odlučuje o 

izmjenama i dopunama Poslovnika. 

Člankom 103. i 105. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

1A/05, 5/05-ispr., 8/05, 9/09, 13/09, 7A/10, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 16/14, 12/17 i 2/18) 

propisano je da se postupak za donošenje, odnosno promjenu poslovnika pokreće prijedlogom 

za donošenje, odnosno promjenu poslovnika te da je Odbor za statutarno-pravna pitanja 

predlagatelj Poslovnika i Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika. Odbor za statutarno-

pravna pitanja može predložiti donošenje odnosno promjene Poslovnika radi usklađivanja 

Poslovnika sa zakonom, statutom ili iz drugih opravdanih razloga, izvan rokova i bez prethodne 

rasprave na Gradskome vijeću. 

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 23. sjednici održanoj 29. studenoga 2019. donijelo je 

Zaključak o prihvaćanju promjena Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka koji je 

predložio Odbor za statutarno-pravna pitanja i isto uputio Odboru za statutarno-pravna pitanja 

radi utvrđivanja Prijedloga Odluke. Promjene Poslovnika u priloženom Nacrtu Odluke, zbog 

informatizacije Velike vijećnice u Županijskoj ulici 4, odnosile su se na uređivanje glasovanja 

elektroničkim putem, elektroničkoj dostavi materijala vijećnicima odnosno radnim tijelima i sl. 

Također su usklađivane odredbe sa Zakonom. 
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Utvrđeni Prijedlog Odbora razmatran je na 24. sjednici 2020. održanoj 24. veljače 2020. 

ali je predlagatelj tijekom rasprave povukao materijal te se predložena Odluka o izmjenama i 

dopunama poslovnika nije donijela na Gradskome vijeću. S obzirom na sve navedeno predlaže 

se donošenje Odluke radi ranije prihvaćenih promjena te usklađivanja sa Zakonom. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Odbor za statutarno-pravna pitanja 

 

12. Odluka o naknadama vijećnika i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada 

Osijeka 

  

 Temeljem članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

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, 98/19 i 144/20) propisano je da član predstavničkog tijela ima 

pravo na naknadu u skladu s Odlukom predstavničkog tijela.  

Člankom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 144/20) propisano je da se naknada određuje u 

netoiznosu, po članu predstavničkog tijela, tako da ukupna godišnja neto naknada po članu 

predstavničkog tijela za grad s više od 100.000 (do 300.000) stanovnika ne smije iznositi više 

od 14.000,00 kuna što je izmjena u odnosu na ranije odredbe Zakona. 

 Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Odluku o naknadama vijećnika i članovima 

radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/09 i 13/09). 

Predlaže se donijeti novu odluku. 

 

Nositelj izrade: Ured Grada  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

13. Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja 

uz Jablaničku ulicu u Osijeku 

 

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 7. sjednici održanoj 7. ožujka 2014. donijelo je 

Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja naselja uz Jablaničku ulicu u Osijeku (Službeni 

glasnik Grada Osijeka br. 4/14). 

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 23. sjednici održanoj 29. studenoga 2019. donijelo je 

Zaključak povodom razmatranja Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa 

u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, 

odnosno njihovih izmjena i dopuna (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16/19 ) od 2. prosinca 

2019.). 

Temeljem zaključka stručne analize zaprimljenih inicijativa potrebno je donijeti Odluku 

o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja uz Jablaničku ulicu u 

Osijeku, sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) /dalje u tekstu: Zakona/, kojim je propisano da izrada 

prostornog plana započinje na temelju odluke o izradi prostornog plana predstavničkog tijela 

jedinice lokalne samouprave.  
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Člankom 113. stavkom 1. Zakona određeno je da se odredbe navedenog zakona kojima 

je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na izradu i 

donošenje izmjena i dopuna prostornih planova te njihovo zasebno stavljanje izvan snage. 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za urbanizam  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog 

plana grada Osijeka 
 

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je na 30. sjednici, 17. rujna 2020. Odluku o 

izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 13A/20).  

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka  kojom 

je pokrenuta izrada Izmjena i dopuna GUP-a Osijeka, donesena je sukladno članku 86. stavku 

1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 

/dalje u tekstu: Zakona/, kojim je propisano da izrada prostornog plana započinje na temelju 

odluke o izradi prostornog plana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 

Člankom 113. stavkom 1. Zakona određeno  je da se odredbe navedenog zakona kojima 

je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuje na izradu i 

donošenje izmjena i dopuna prostornih planova. 

Nakon provedene procedure izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

grada Osijeka (radi stvaranja planskih pretpostavki za izgradnju novog poslovnog (IT) centra u 

širem središtu grada GUP-om na način da se omogući korištenje već izgrađenih nekorištenih 

parkirališnih mjesta na k.č.br. 9824/10 k.o. Osijek u vlasništvu Grada Osijeka za potrebe 

izgradnje IT centra i radi toga da se omogući gradnja na neizgrađenim građevnim česticama za 

područje Slobodne zone d.o.o. Osijek na način da se omogući iznimka u smislu udovoljavanja 

odredbama koje se tiču minimalne duljine regulacijskog pravca i pristupa do prometne površine 

javne namjene), Plan se donosi sukladno članku 109. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju, 

Odlukom o donošenju na sjednici Gradskog vijeća. Odluka se donosi temeljem 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, 2/20 i 3/20). 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za urbanizam  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

15. Odluka o dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka u 2021. 

 

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zadužiti samo za 

investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz 

suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. 

Nadalje, člankom 19. točkom 18. 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, 

20/20 i 3/20) utvrđeno je da Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga odlučuje o 

dugoročnom zaduživanju Grada Osijeka i o raspisivanju javnog zajma. 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i nabavu  

Predlagatelj: Gradonačelnik 
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16. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada  

 

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 30. sjednici održanoj 17. rujna 2020. donijelo je 

Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13A/20). 

Gradsko vijeće Grada Osijeka dana 1. listopada 2020. objavilo je Javni natječaj za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijek (KLASA: 

945-01/19-01/20, URBROJ: 2158/01-01-20-29). 

Člankom 8. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

13A/20) i točkom 12. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Osijek (KLASA 945-01/19-01/20:, URBROJ: 2158/01-

01-20-29) propisano je da Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada 

Osijeka na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Grad Osijek, te se navedena Odluka dostavlja na prethodno  mišljenje Osječko-

baranjskoj županiji i suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 

Člankom 31. stavkom 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 

20/18, 115/18 i 98/19) propisano je da odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske donosi gradsko vijeće na čijem se 

području zemljište nalazi na prijedlog Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom  zemljištu pri 

čemu jedinica lokalne samouprave istu dostavlja na prethodno  mišljenje županiji i suglasnost 

Ministarstvu poljoprivrede.  
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo 

Predlagatelj:  Povjerenstvo 
 

17. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za području 

Grada Osijeka za 2020.  

 

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o uklanjanju i ublažavanju posljedica prirodnih 

nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja za 

proteklu kalendarsku godinu. 
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

18. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području 

Grada Osijeka za 2020.  
 

Člankom 20. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 

br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 

dužno dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom (Plan gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. („Narodne novine“ br. 3/17) za 

prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom 

službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine. Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za 

razdoblje 2017.-2022. donesen je na 18. sjednici Gradskog vijeća od 11. travnja 2018. i 

objavljen u Službenom glasniku Grada Osijeka br. 6/18.  



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

 Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) propisano je da Gradsko vijeće obavlja i druge poslove određene navedenim Statutom i 

zakonom te će se izraditi izvješće o provedbi gospodarenja otpadom na području Grada Osijeka 

za 2020. 
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

19. Izvješće o radu  i utrošku financijskih sredstava Javne vatrogasne postrojbe 

 Grada Osijeka 

 

Temeljem članka 56. stavka 2. 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, 2/20 i 

3/20), 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 21. stavkom 1. Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka 

(Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17/20) propisano je da Javna vatrogasna postrojba je dužna 

uredno i neprekidno obavljati svoju djelatnost i racionalno poslovati te je dužna dostaviti 

godišnje izvješće o radu i utrošku financijskih sredstava Gradskom vijeću najkasnije u roku od 

60 dana od isteka kalendarske godine. 

 

Nositelj izrade:  Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka 

i Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  

promet i mjesnu samoupravu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

20. Izvješće o utrošku financijskih sredstava Vatrogasne zajednice Osijek 
 

Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) člankom 110. stavkom 1. 

utvrđeno je da se sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih 

vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica, osim članica iz 

stavka 7. navedenog članka osiguravaju u proračunu općine, grada i Grada Zagreba čije 

područje pokrivaju. 

Člankom 111. stavkom 1. navedenog Zakona utvrđeno je da sredstva za financiranje 

vatrogasne djelatnosti i aktivnosti sukladno odredbama članka 110. stavaka 1. i 2. Zakona 

osiguravaju gradovi, općine, županije i Grad Zagreb iz vlastitih proračuna,  a stavkom 8. istog 

članka utvrđeno je da su vatrogasne zajednice grada, općine, županije i Grada Zagreba te javne 

vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva dužna dostaviti godišnje izvješće o 

utrošku financijskih sredstava tijelu koje ih financira prema odredbama ovoga Zakona, a 

najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine. 

Slijedom navedenog Vatrogasna zajednica Osijek u obvezi je podnijeti izvješće o 

utrošku financijskih sredstava  najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine. 

Nositelj izrade:  Vatrogasna zajednica Osijek 

i Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  

promet i mjesnu samoupravu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

21. Imenovanje ravnatelja Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku 
 

Sukladno članku 26. stavku 1. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ br. 121/13, 

26/14 i 98/19) ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine čiji su osnivači županije, 

Grad Zagreb, gradovi i općine imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na prijedlog 

kazališnog vijeća. 

Člankom 27. stavkom 1. utvrđeno je da se ravnatelj imenuje na temelju javnog natječaja 

na vrijeme od 4 godine. Natječaj se raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata 

intendanta, odnosno ravnatelja. Natječaj raspisuje i provodi kazališno vijeće. 

Ravnatelju Dječjeg kazališta mandat prestaje 19. ožujka 2022. 
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik  
 

22. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu 

Osijeku za 2021. 
 

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. 

(„Narodne novine“ br. 148/20) županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite 

odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva za 2021. godinu u okvirima bilanciranih prava-sredstava i po namjenama utvrđenim u 

navedenoj Odluci. 
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

23. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

 ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu na području Grada Osijeka za 2021. 
 

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021.  

(„Narodne novine“ br. 148/20) županije, Grad Zagreb i gradovi donose Plan rashoda i nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2021. 
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

24. Odluka o usvajanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i 

pomagala osnovnih škola Grada Osijeka za 2021. 
 

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. 

(„Narodne novine“ br. 148/20) županije, Grad Zagreb i gradovi donose Plan rashoda za 

materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskog prostora, opreme, 

nastavnih sredstava i pomagala osnovnih škola Grada Osijeka za 2021. 

  

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

II. ZA 2. TROMJESEČJE 

 

 

25. Rješenja o izborima i imenovanjima dužnosnika i članova radnih tijela Gradskoga 

vijeća 

 

 Temeljem članka 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 

98/19, 42/20 i 144/20) redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica te izbori za 

općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike održavaju se istodobno, 

treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine. Redovni izbori održat će se 16. svibnja 2021.. 

Nakon provedenih redovnih izbora za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima i članku 32. 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., 123/17, 98/19 i 

144/20) konstituiraju se predstavnička tijela. 

 Slijedom navedenog potrebno je izvršiti izbor predsjednika Gradskoga vijeća kako bi se 

konstituiralo Gradsko vijeće. Također je potrebno donijeti rješenja o izboru prvog i drugog 

potpredsjednika Vijeća odnosno imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Gradskoga 

vijeća i druga imenovanja. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Odbor za izbor i imenovanja i dr. 

 

 

26. Izvješće o financiranju udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2020. 

 

 Temeljem članka 19. točke 24. 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, 2/20 i 

3/20) Gradonačelnik dostavlja Gradskome vijeću navedeno izvješće na razmatranje i 

prihvaćanje. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

 

27. Izvješće o izvršenju Programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u 

Gradu Osijeku za 2020.   

 

 Temeljem članka 19. točke 3. 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, 2/20 i 

3/20) utvrđena je nadležnost Gradskog vijeća Grada Osijeka da razmatra stanje iz 

samoupravnog djelokruga Grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarenje imovinom  

i vlasničko-pravne odnose 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

28. Izvješće o izvršenju Programa stjecanja stanova u 2020. 

 

 Temeljem članka 19. točke 3. 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, 2/20 i 

3/20) utvrđena je nadležnost Gradskog vijeća Grada Osijeka da razmatra stanje iz 

samoupravnog djelokruga Grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarenje imovinom i  

vlasničko-pravne odnose 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

29. Izvješće o upravljanju stanovima i poslovnim prostorima kojima gospodari Grad 

Osijek za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. 

  

 Temeljem članka 19. točke 3. 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, 2/20 i 

3/20) utvrđena je nadležnost Gradskog vijeća Grada Osijeka da razmatra stanje iz 

samoupravnog djelokruga Grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarenje imovinom i  

vlasničko-pravne odnose 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

  

30. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

 prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek u 2020. 

 

 Temeljem članka 3. Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  za Grad Osijek u 2020. (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 16A/19 i 17/20) podnosi se navedeno izvješće. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

31. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

 

Temeljem članka 74. stavka 1. i 2.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ br. 68/18., 110/18 - Odluka USRH i 32/20) gradonačelnik odnosno općinski načelnik 

podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa 

održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna 

jedinice lokalne samouprave. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  

promet i mjesnu samoupravu 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

32. Izvješće o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na

 području grada Osijeka za 2020. 

 

 Sukladno Odluci o načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete 

(Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/19) Grad Osijek i Parangal d.o.o. sklopili su Ugovor o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, kojim je utvrđeno, da 

je izvršitelj obvezan podnijeti godišnje izvješće o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja 

javne rasvjete na području grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade:  Parangal d.o.o. i 

 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  

 promet i mjesnu samoupravu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

33. Izvješće o radu i Izvješće o izvršenju Programa prioriteta za održavanje i 

 poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti za 2020. 
 

 Na temelju članka 72. točke 1. i 2. 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, 2/20 i 3/20) vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti donose program rada i izvješće o 

radu i godišnji program prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture.  

Nakon realizacije planiranih radova, temeljem članka 79. stavka 6. Statuta Grada 

Osijeka i članka 6. Odluke o načinu korištenja sredstava mjesnih odbora i gradskih četvrti 

Grada Osijeka namijenjenih financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Osijeka 

br. 4/04 i 9/09) vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti podnose Gradonačelniku polugodišnja 

izvješća o izvršenju Programa prioritetnih potreba. 

Na temelju prethodno navedenih nadležnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti 

Gradskom vijeću Grada Osijeka podnijet će se godišnje izvješće o radu i izvješća o izvršenju 

Programa prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti.  

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

promet i mjesnu samoupravu  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

34. Izvješće koncesionara o obavljenim dimnjačarskim poslovima u Gradu Osijeku 

 

 Temeljem Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Osijeka 

br. 5/16) i Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području grada Osijeka (KLASA: 431-01/17-01/1, URBROJ: 2158/01-05-00/10-17-19) od 3. 

svibnja 2017., Dimnjak d.o.o. obavlja dimnjačarske poslove na području grada Osijeka. 

 Stoga koncesionar podnosi Gradskom vijeću Grada Osijeka godišnje Izvješće o 

obavljenim dimnjačarskim poslovima. 

 

Nositelj izrade:  Dimnjak d.o.o. i 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  

promet i mjesnu samoupravu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

35. Izvješće koncesionara za održavanje i naplatu parkiranja za 2020. 
 

Elektromodul d.o.o. Osijek obavlja komunalnu djelatnost održavanja parkirališta i 

naplatu parkiranja osobnih vozila u gradu Osijeku temeljem Odluke o odabiru najpovoljnije 

ponude u postupku dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja 

parkirališta i naplatu parkiranja osobnih vozila u gradu Osijeku (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 9/14) i Ugovora o koncesiji. Ugovorom o koncesiji 2015. godina je prva godina ove 

koncesije. 

Člankom 15. Odluke o određivanju održavanja javnih parkirališta za osobna vozila 

komunalnom djelatnošću (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1/97, 4/97, 4A/99, 5/04, 9/09 i 

10/12-pročišćeni tekst) propisano je da je koncesionar dužan koncedentu podnositi godišnje 

izvješće o stanju organizacije i održavanja parkirališta u sustavu koncesije. 
 

Nositelj izrade:  Elektromodul d.o.o. 

 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  

 promet i mjesnu samoupravu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

36. Vatrogasni plan Grada Osijeka 
 

 Temeljem članka 49. stavka 3. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) 

vatrogasni plan grada, područja odnosno općine donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave odnosno predstavnička tijela udruženih jedinica lokalne samouprave, a izrađuje ga 

i predlaže gradski, područni odnosno općinski zapovjednik, uz prethodnu suglasnost 

županijskog vatrogasnog zapovjednika. 
  

Nositelj izrade:  Vatrogasna zajednica Osijek 

 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  

 promet i mjesnu samoupravu 

Predlagatelj: Gradski vatrogasni zapovjednik 
 

37. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2020. 
 

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 

15/15) Gradonačelnik podnosi Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna s 

naglaskom na financijsko poslovanje i zaduživanje Grada  Gradskom vijeću na donošenje 

najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za financije i nabavu 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

38. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim

 programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020. 

 

U skladu s donesenim Programom javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim 

programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020. (Službeni glasnik 

Grada Osijeka br. 16A/19, 3/20-ispravak, 5A/20, 13/20 i 17/20) podnosi se izvješće o njegovoj 

realizaciji. 
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

39. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području

 Grada Osijeka  za 2020. 

 

U skladu s donesenim Programom javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Osijeka za 2020. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/19, 5A/20, 13/20 i 17/20) 

podnosi se izvješće o njegovoj realizaciji. 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

40. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području

 Grada Osijeka za 2020. 

 

U skladu s obvezom donošenja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi koju 

propisuje članak 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ br. 76/93, 11/94 i 

38/09) podnosi se Izvješće o realizaciji Programa. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

41. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020.  
 

Sukladno obvezi donošenja Programa javnih potreba u kulturi koju propisuje članak 1. 

Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 49/90, 27/93 i 38/09) 

podnosi se izvješće o njegovoj realizaciji. 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

42. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka 

za 2020. 

 

Temeljem članka 76. stavka 7. Zakona o sportu („Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), o izvršenju programa javnih 

potreba i utrošku financijskih sredstava sportska zajednica grada izvještava jedinicu lokalne 

samouprave. 

 

Nositelj izrade: Zajednica športskih udruga Grada Osijeka i 

 Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

43. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Osijek za 2020. 
 

Temeljem članka 56. 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, 2/20 i 3/20) 

ravnatelji ustanova kojih je osnivač Grad Osijek dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti 

izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada Osijeka. 
 

Nositelj izrade:  Dječji vrtić Osijek i  

   Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

44. Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Osijek o realizaciji programa za 2020. 
 

Temeljem članka 56. 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, 2/20 i 3/20) 

ravnatelji ustanova kojih je osnivač Grad Osijek dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti 

izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada Osijeka. 
 

Nositelj izrade:  Pučko otvoreno učilište i  

   Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

45. Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Hrvatskog 

narodnog kazališta u Osijeku za 2020.  
 

Sukladno članku 34. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 

98/19) i  članku 56. 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, 2/20 i 3/20) javna 

kazališta i javne družine dužne su najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o ostvarenju 

programskog i financijskog poslovanja osnivaču te uvijek na zahtjev osnivača. Izvješće podnosi 

intendant uz obvezno dostavljanje mišljenja Kazališnog vijeća. 
 

Nositelj izrade:  Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku i 

 Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

46. Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Dječjeg 

kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za 2020.  
 

Sukladno članku 34. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06, 121/13, 26/14 i 

98/19) i  članku 56. 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, 2/20 i 3/20) javna 

kazališta i javne družine dužne su najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće o ostvarenju 

programskog i financijskog poslovanja osnivaču te uvijek na zahtjev osnivača. Izvješća podnosi 

ravnatelj uz obvezno dostavljanje mišljenja kazališnog vijeća. 
 

Nositelj izrade: Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku i  

 Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

47. Izvješće o poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2020.  

 

Temeljem članka 56. 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, 2/20 i 3/20) 

utvrđeno je da su skupštine trgovačkih društava te upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova 

kojima je osnivač Grad Osijek dužni najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće 

Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću Grada Osijeka.   

 

Nositelj izrade: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i  

 Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

48. Izvješće o poslovanju javne ustanove Gradske galerije Osijek za 2020.  

 

Temeljem članka 56. 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, 2/20 i 3/20) 

utvrđeno je da su skupštine trgovačkih društava te upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova 

kojima je osnivač Grad Osijek dužni  najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće 

Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću Grada Osijeka. 

 Na temelju članka 13. stavka 2. Odluke o osnivanju javne ustanove Gradske galerije 

Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8/05 i 9/13), Gradske galerije Osijek obvezuju se 

jednom godišnje izvijestiti osnivača o poslovanju i izvršenom programu. 

  

Nositelj izrade: Gradske galerije Osijek i  

 Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

49. Izvješće o poslovanju Kulturnog centra Osijek za 2020. 

 

Temeljem članka 56. 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, 2/20 i 3/20) 

utvrđeno je da su skupštine trgovačkih društava te upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova 

kojima je osnivač Grad Osijek dužni najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće 

Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću Grada Osijeka.    

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju Kulturnog centra Osijek (Službeni glasnik 

Grada Osijeka br. 22/18), Kulturni centar Osijek obvezuju se najmanje jednom godišnje 

podnijeti osnivaču izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja.   

 

Nositelj izrade: Kulturni centar Osijek i  

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

50. Izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe o realizaciji programa i financijsko 

izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. 

 

 Člankom 56. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 

1A/05 i 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst, 17/12, 2/18, 2/20 i 3/20) 

propisano je da su ravnatelji ustanova kojih je osnivač Grad Osijek dužni najmanje jednom 

godišnje podnijeti izvješće o radu ustanove Gradskom vijeću Grada Osijeka. 

Sukladno članku 14. stavku 1. točki 7. Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava 

s Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe 

(Službeni glasnik Grada Osijeka br. 22/18) Upravno vijeće dužno je između ostalog, najmanje 

jednom godišnje podnijeti osnivaču izvješće o svom radu te stanju u području djelovanja 

Agencije.  

Člankom 22. stavkom 1. točkom 7. Statuta Agencije za obnovu osječke Tvrđe (KLASA: 

024-04/19-01/1, URBROJ: 2158/65-19-08 od 3. srpnja 2019.) propisno je da Upravno vijeće 

najmanje jedanput godišnje podnosi Gradskom vijeću Grada Osijeka, izvješće o svome radu te 

stanju u području djelovanja Agencije. 

 

Nositelj izrade: Agencija za obnovu osječke Tvrđe i 
Upravni odjel za programe Europske unije 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

51. Informacija o radu na definiranju vrijednosti, identiteta i imidža Osijeka  

(osnova za izgradnju strategije pozicioniranja Osijeka i upravljanje brendom) 

 

Sukladno članku 19. točki 2. Statuta Grada Osijeka (službeni glasnik Grada Osijeka br. 

6/01, 2/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 13/09, 9/19, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 2/20 i 3/20) 

kojim je utvrđeno da Gradsko vijeće donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz 

samoupravnog djelokruga Grada Osijeka.  

Informacija o tijeku rada na definiranju vrijednosti, identiteta i imidža Osijeka  

razmatrana je na Gradskome vijeću Grada Osijeka u 2020. 

Predlaže se na Gradskom vijeću Grada Osijeka razmatrati Informaciju o tijeku rada na 

definiranju vrijednosti, identiteta i imidža Osijeka i u 2021. 

  

Nositelj izrade:  Ured Gradonačelnika,  

Odbor za promidžbu i turizam  

Predlagatelj:   Gradonačelnik  

 

52. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. 

 

 Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18, 110/18 i 32/20) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnosi predstavničkom 

tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne 

infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, a podnosi se istodobno s izvješćem o izvršenju 

proračuna jedinica lokalne samouprave. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo, 

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša  

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

53. Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. 

 

 Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Odluku o spomeničkoj renti Grada Osijeka 

(Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/04, 6/11, 7/12, 12/15 i 2/17) kao opći akt jedinice lokalne 

samouprave, kojim se za područje Grada Osijeka propisuje visina spomeničke rente, obveznici 

i način plaćanja spomeničke rente, a člankom 8b. propisuje da se prihodi od spomeničke rente 

raspodjeljuju temeljem Programa raspodjele sredstava spomeničke rente, koji za svaku godinu 

donosi Gradsko vijeće Grada Osijeka. 

 Program raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 16A/19, 5A/20, 13/20 i 17/20)  donijelo je Gradsko vijeće Grada Osijeka temeljem 

članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 

157/03-isprav., 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 

90/18, 32/20 i 62/20). 

Člankom 19. točkom 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

1A/05, 5/05-ispr., 8/05, 9/09, 13/09, 7A/10, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 2/20 i 

3/20) određena je nadležnost Gradskog vijeća u pogledu donošenja općih i drugih akata kojima 

uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade:   Upravni odjel za graditeljstvo,  

energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

54. Program zaštite zraka Grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024. 

 

Člankom 13. stavkom 1. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 127/19) 

predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba i velikog grada dužno je donijeti Program zaštite 

zraka koji je sastavni dio programa zaštite okoliša za područje županije, Grada Zagreba i 

velikog grada i koji se donosi sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša. 

 Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) propisano je da Gradsko vijeće obavlja i druge poslove određene navedenim Statutom i 

zakonom te će donijeti Program zaštite zraka Grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024. 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo,  

energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

55. Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području grada Osijeka za razdoblje 

2021.-2025. 

 

Člankom 54. stavkom 1. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 127/19) 

propisano je da, ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku 

izmjerene na mjernim mjestima na postajama iz članka 22. Zakona prekoračuju bilo koju 

graničnu vrijednost, donosi se Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za tu zonu ili 

aglomeraciju, kako bi se u što kraćem mogućem vremenu osiguralo postizanje graničnih 

vrijednosti.  

Sukladno Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, Prilogu I., A. Granične 

vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

(„Narodne novine“ br. 77/20) granične vrijednosti PM10 ne smiju biti prekoračene više od 35 

puta tijekom kalendarske godine. U 2018. prekoračenje je bilo 56 dana, a u 2019. 82 dana, čime 

se potvrđuje potreba za donošenje novog akcijskog plana.  

 Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) propisano je da Gradsko vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom i zakonom  

Slijedom iznesenog potrebno je donijeti Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na 

području grada Osijeka za razdoblje 2021.-2025. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

56. Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i 

zaštite ozonskog sloja za grad Osijek 

 

Člankom 19. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne 

novine“ br. 127/19) predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba i velikog grada donosi 

program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite 

ozonskog sloja, koji je sastavni dio programa zaštite okoliša za područje županije odnosno 

Grada Zagreba i velikog grada. 

 Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) propisano je da Gradsko vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom i zakonom.  



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

Slijedom iznesenog potrebno je donijeti Program ublažavanja klimatskih promjena, 

prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za grad Osijek. 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo,  

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

57. Izvješće o izvršenju Plana razvoja toplinskog sustava u 2020. korisnika koncesije 

za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području 

grada Osijeka 

 

 HEP-Toplinarstvo d.o.o., Pogon Osijek koncesionar je Grada Osijeka za obavljanje 

energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku i u 2020. temeljem 

Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije 

na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 23/18).  

Odlukom o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u 

gradu Osijeku, člankom 6. određeno je da je distributer dužan do 30. travnja tekuće godine 

podnijeti Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Plana razvoja toplinskog sustava grada Osijeka 

u prethodnoj kalendarskoj godini. 

Slijedom navedenih akata koncesionar je dužan podnijeti Izvješće o izvršenju Plana 

razvoja toplinskog sustava u 2020. Gradskom vijeću Grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade: HEP-Toplinarstvo d.o.o., Pogon Osijek i 

Upravni odjel za graditeljstvo,  

energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

58. Plan razvoja toplinskog sustava u 2021. korisnika koncesije za obavljanje 

energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na području grada Osijeka 

 

HEP-Toplinarstvo d.o.o., Pogon Osijek koncesionar je Grada Osijeka za obavljanje 

energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku i u 2020. temeljem 

Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije 

na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 23/18).  

Odlukom o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u 

gradu Osijeku, člankom 6. određeno je da je distributer toplinske energije dužan rekonstruirati 

magistralne cjevovode za distribuciju toplinske energije sukladno godišnjem Planu razvoja 

toplinskog sustava grada Osijeka, kojeg donosi Gradsko vijeće za tekuću kalendarsku godinu 

na temelju prijedloga distributera. 

Slijedom navedenih akata koncesionar je dužan prezentirati tijelima Grada Osijeka 

označenu temu. 
 

Nositelj izrade:  HEP-Toplinarstvo d.o.o., Pogon Osijek i 

Upravni odjel za graditeljstvo,  

energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

59. Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika 

 

Člankom 19. točkom 24. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

1A/05, 5/05-ispr., 8/05, 9/09, 13/09, 7A/10, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 2/20 i 

3/20) utvrđeno je da Gradsko vijeće Grada Osijeka obavlja i druge poslove određene 

navedenim Statutom i zakonom.  

 Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Zaključak povodom razmatranja Dopunjene 

Informacije o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 14/15). Navedenim zaključkom Gradsko vijeće je naložilo da se dva puta godišnje 

Gradskom vijeću podnosi Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica 

Velika koja će između ostalog sadržavati i aktivnosti vezane uz otvaranje regionalnog centra za 

gospodarenje otpadom „Orlovnjak“. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

60. Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Osijek 2020.- 2022. 

 

Sukladno odredbi članka 11. stavka 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne 

novine“ br. 127/14, 116/18, 25/20) (u daljnjem tekstu: Zakon) jedinice lokalne samouprave i 

veliki gradovi donose Akcijski plan energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: Akcijski plan). 

Akcijski plan je planski dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s 

Nacionalnim akcijskim planom, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje 

energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno na području 

velikog grada. Člankom 11. stavkom 4. Zakona propisano je da Akcijski plan donosi 

predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikoga grada, uz 

prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela. 

Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) propisano je da Gradsko vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom i zakonom. 

Slijedom iznesenog potrebno je donijeti Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada 

Osijek 2020.- 2022. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

61. Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka (SECAP) 

 

 Grad Osijek je 6. prosinca 2011. potpisao Sporazum gradonačelnika te je izradio 

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

14/13). 

 Gradonačelnik Grada Osijeka je 5. ožujka 2018. potpisao Sporazum o suradnji u 

provedbi projekta COMPETE4SECAP na području Grada Osijeka, financiranog putem EU 

programa Obzor 2020., a temeljem kojeg je obvezao Grad Osijek da postojeći Akcijski plan 

energetski održivog razvitka Grada Osijeka nadopuni ciljevima i mjerama za prilagodbu 

klimatskim promjenama s rokom provedbe do 2030. te na taj način izradi Akcijski plan 

energetski i klimatski održivog razvitka – SECAP.  



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) propisano je da Gradsko vijeće obavlja i druge poslove određene navedenim Statutom i 

zakonom.  

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

62. Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja 

 klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada 

Osijeka za razdoblje 2017.-2020. 

  

Člankom 14. stavkom 1. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 127/19) 

propisano je da je o provedbi Programa iz članka 13. ovoga Zakona upravno tijelo nadležno za 

zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) županije, Grada Zagreba i velikoga 

grada dužno izraditi izvješće za razdoblje od četiri godine koje usvaja predstavničko tijelo 

županije, Grada Zagreba i velikoga grada. 

Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) propisano je da Gradsko vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom i zakonom. 

Slijedom iznesenog izradit će se Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog 

sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada 

Osijeka za razdoblje 2017.-2020. i dostaviti Gradskome vijeću na razmatranje. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

63. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 

Gradu Osijeku za 2020. 

 

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu Grada Osijeka za 2020. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A/19, 5A/20, 8A/20, 

13/20 i 17/20) kojim ju obuhvaćeni oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba građana u 

socijalnoj skrbi te javnozdravstvene mjere i veterinarske mjere u području zdravstva. 

Slijedom iznesenog, podnosi se Izvješće Gradskom vijeću o izvršenju navedenog 

Programa. 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za socijalnu zaštitu,  

umirovljenike i zdravstvo 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

64. Izvješće o radu Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Osijek 

u 2020.  
 

Temeljem članka 30. stavka 1. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ 

br. 71/10 i 136/20) određeno je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

osiguravaju za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

samouprave, a za javne ovlasti i redovne djelatnosti 0,5% sredstava prihoda svih jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa. U 

istom članku stavku 5. propisano je da Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici 

obvezuju se izvješćivati o svom financijskom poslovanju sukladno važećim propisima o 

udrugama. 
 

Nositelj izrade: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek 

Upravni odjel za socijalnu zaštitu,  

umirovljenike i zdravstvo 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

65. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana 

uređenja središta Osijeka 

 

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je na 27. sjednici, 8. svibnja 2020. godine 

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Osijeka (Službeni 

glasnik Grada Osijeka br. 5/20) od 11. svibnja 2020.  

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Osijeka 

donesena je sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“ 

br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) /dalje u tekstu: Zakona/, kojim je propisano da izrada 

prostornog plana započinje na temelju odluke o izradi prostornog plana predstavničkog tijela 

jedinice lokalne samouprave. 

Člankom 113. stavkom 1. Zakona određeno  je da se odredbe navedenog zakona kojima 

je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuje na izradu i 

donošenje izmjena i dopuna prostornih planova. 

Nakon provedene procedure izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

središta Osijeka (radi stvaranja planskih pretpostavki za izgradnju višenamjenske zgrade 

poslovne namjene (poliklinika i hotel) ukupnog broja etaža: podrum i pet (5) nadzemnih etaža 

na lokaciji bivše „Bijele lađe“, na k.č.br. 1366/2 i 1366/5 k.o. Osijek u Osijeku, Gornjodravska 

obala, a koje su u vlasništvu tvrtke Žito d.o.o. Osijek), Plan se donosi sukladno članku 109., 

stavku 6. Zakona o prostornom uređenju, Odlukom o donošenju na sjednici Gradskog vijeća. 

Odluka se donosi temeljem Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 6/01, 

3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 2/20 i 3/20). 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za urbanizam  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

 

III. ZA 3. TROMJESEČJE 

 

 

66. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Osijeka za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 

30. lipnja 2021. 

 

Člankom 35.b 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., 123/17, 98/19 i 144/20) propisano je da gradonačelnik dva puta godišnje 

podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta 

jedinice lokalne samouprave. 

Temeljem članka 38. 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, 2/20 i 3/20) 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

Gradonačelnik je dužan podnositi polugodišnja izvješća o svom radu Gradskome vijeću. 

Izvješće za razdoblje siječanj-lipanj dužan je dostaviti Gradskome vijeću najkasnije do 1. 

kolovoza tekuće godine. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

67. Rješenje o izmjeni Rješenja o rasporedu sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika 

Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2021. 

 

 Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19) i članka 19. točke 24. 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, 2/20 i 3/20) odluku o raspoređivanju sredstava iz 

proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore navedenom Gradsko 

vijeće Grada Osijeka je donijelo Rješenje o rasporedu sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća 

s kandidacijske liste grupe birača za 2021. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/20). 

 U Proračunu Grada Osijeka za 2021. za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste 

grupe birača planirana su sredstva u iznosu od 190.000,00 kn. 

 S obzirom na činjenicu da će se u ožujku ili travnju 2021., sukladno važećim propisima, 

raspisati izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave kada će i prestati mandat članovima predstavničkog tijela sredstva za ovu namjenu 

neće se isplaćivati u razdoblju od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora do 

konstituiranja novog saziva Gradskoga vijeća. Nakon provedenih izbora i konstituiranja 

Gradskoga vijeća Grada Osijeka donijet će se Rješenje o rasporedu preostalih sredstava za 

drugo, treće i četvrto tromjesečje, političkim strankama i vijećnicima s liste grupe birača 

razmjerno broju izabranih članova Gradskoga vijeća u trenutku konstituiranja Gradskoga vijeća 

u lipnju 2021.  

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

68. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Osijeka u prvom polugodištu 

2021.  
 

 Točkom VII. Zaključka Gradskog vijeća povodom rasprave o stanju sigurnosti u Gradu 

Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/01) utvrđeno je da je zbog nužnosti podizanja 

razine sigurnosti života svojih građana te preventivnog djelovanja na sigurnost, kao i 

informiranosti građana o stanju sigurnosti na području Grada, potrebno dobiti informacije od 

Policijske uprave Osječko-baranjske o stanju sigurnosti na području Grada jednom mjesečno na 

sastanku Gradonačelnika, a kvartalno na Gradskome vijeću. Predlaže se razmotriti Informaciju 

o stanju sigurnosti na području grada Osijeka u prvom polugodištu 2021.  
 

Nositelj izrade:  Policijska uprava Osječko-baranjska i 

 Ured Grada  

Predlagatelj: Gradonačelnik 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

69. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Osijeka s 

financijskim planom za 2022.  
 

Sukladno članku 19. i 20. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i 

Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7/14) 

Savjet mladih donosi program za svaku kalendarsku godinu i podnosi ga na odobravanje 

predstavničkome tijelu najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. 

Člankom 28. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Osijeka utvrđeno je da se 

financijska sredstva potrebna za provedbu Programa rada Savjeta planiraju temeljem 

financijskog plana u Proračunu Grada. 
 

Nositelj izrade:  Ured Grada i  

 Savjet mladih Grada Osijeka 

Predlagatelj:  Savjet mladih Grada Osijeka 

 

70. Usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje 

grada Osijeka 
 

Na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 

92/10) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom u 5 godina 

usklađuju procjenu ugroženosti od požara s novonastalim uvjetima. 
 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

71. Usklađivanje Plana zaštite od požara za područje Grada Osijeka  

 

Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 

92/10) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje 

usklađuju plan s novonastalim uvjetima. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

72. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Grada Osijeka 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine” br. 82/15, 118/18 i 31/20) predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice 

lokalne samouprave donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

73. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I-VI mjesec 2021.  

 

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 

15/15) upravno tijelo za financije dostavlja gradonačelniku izvještaj o izvršenju Proračuna za 

prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće godine. Gradonačelnik podnosi 

Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje Izvještaj do 15. rujna tekuće proračunske godine. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za financije i nabavu 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

74. Izvješće o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu 

Grada u 2020.  

 

Člankom 56. stavkom 2. Statuta 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, 12/17, 2/18, 2/20 i 

3/20) skupštine trgovačkih društava (Vodovod-Osijek d.o.o., Gradski prijevoz putnika d.o.o., 

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., Unikom d.o.o., Osječki sajam d.o.o., Ukop d.o.o. 

Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o., Tera-Tehnopolis d.o.o., Športski objekti d.o.o., Zračna 

luka Osijek d.o.o., Regionalna veletržnica d.d., Tržnica d.o.o., Zavod za stanovanje d.o.o.), te 

upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova dužni su najmanje jednom godišnje podnijeti 

izvješće Gradonačelniku koji ih razmatra i upućuje Gradskom vijeću Grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade:  Trgovačka društva i  

 Upravni odjel za gospodarstvo 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

75. Studija zelene infrastrukture Grada Osijeka 

 

 Zelena infrastruktura gradova prepoznata je kao jedan od snažnih alata borbe protiv 

klimatskih promjena te je kao takva uvrštena u strateške dokumente, kako  Europske unije (The 

EU Strategy on Green Infrastructure, Biodiversity Strategy), tako i Republike Hrvatske 

(Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. 

godine s pogledom na 2070. godinu). U razdoblju koje slijedi, planirano je pokrenuti velike 

strateške projekte kojima će se poticati razvoj zelene infrastrukture u svrhu borbe i prilagodbe 

klimatskim promjenama te je stoga potrebno na vrijeme pripremiti stratešku dokumentaciju 

koja će zasigurno biti preduvjet financiranja razvoja zelene infrastrukture. 

Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) propisano je da Gradsko vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom i zakonom. 

Slijedom iznesenog potrebno je donijeti Studiju zelene infrastrukture Grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

76. Strategija zelene infrastrukture Grada Osijeka 

 

 Zelena infrastruktura gradova prepoznata je kao jedan od snažnih alata borbe protiv 

klimatskih promjena te je kao takva uvrštena u strateške dokumente, kako  Europske unije (The 

EU Strategy on Green Infrastructure, Biodiversity Strategy), tako i Republike Hrvatske 

(Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. 

godine s pogledom na 2070. godinu). U razdoblju koje slijedi, planirano je pokrenuti velike 

strateške projekte kojima će se poticati razvoj zelene infrastrukture u svrhu borbe i prilagodbe 

klimatskim promjenama te je stoga potrebno na vrijeme pripremiti stratešku dokumentaciju 

koja će zasigurno biti preduvjet financiranja razvoja zelene infrastrukture. 

Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) propisano je da Gradsko vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom i zakonom. 

Slijedom iznesenog potrebno je donijeti Strategiju zelene infrastrukture Grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

77. Izvješće o radu Zaklade „Srce grada Osijek“ 

 

 Gradsko vijeće grada Osijeka na 14. sjednici održanoj 12. veljače 2015. donijelo je 

Odluku o osnivanju Zaklade „Srce grada Osijeka“ (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/15). 

Osnivač Zaklade je Grad Osijek. U članku 17. Odluke određeno je da su upravitelj i Upravni 

odbor Zaklade dužni najmanje jednom godišnje izvijestiti gradonačelnika i Gradsko vijeće 

Grada Osijeka o radu zaklade. 
 

Nositelj izrade: Zaklada „Srce grada Osijeka“ 

Upravni odjel za socijalnu zaštitu,  

umirovljenike i zdravstvo 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 
IV. ZA  4. TROMJESEČJE  

 
78.  

a) Proračun Grada Osijeka za 2022. i Projekcija Proračuna za razdoblje 2023.-2024. 

b) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2022.  

Temeljem članka 6. stavka 3., članka 37. stavaka 2. i 4. i članka 39. stavka 1. Zakona o 

proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) Upravni odjel za financije i nabavu 

izrađuje nacrt proračuna i projekciju za sljedeće dvije godine Proračuna Grada Osijeka te ih 

dostavlja Gradonačelniku do 15. listopada tekuće godine.  

Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekciju za sljedeće dvije godine 

Proračuna Grada Osijeka te ih dostavlja Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće 

godine. Gradsko vijeće donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće 

dvije godine do konca tekuće godine kako bi se omogućila primjena proračuna s 1. siječnjem 

godine za koju se Proračun donosi. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za financije i nabavu 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

79. Rješenje o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s 

kandidacijske liste grupe birača u 2022. 

 

 Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne 

promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19) i članka 19. točke 24. 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, 2/20 i 3/20) odluku o raspoređivanju sredstava iz 

proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 Sukladno gore navedenom Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Rješenje o rasporedu 

sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome 

vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća  s kandidacijske liste grupe birača u 2022. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

80. Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2021. 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ br. 82/15, 118/18 i 31/20) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u postupku 

donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

81. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. s financijskim učincima za 2022.-2024. 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ br. 82/15, 118/18 i 31/20) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u postupku 

donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

82. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja  Stanice Osijek za 2022. 

 

 Na temelju članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 

(„Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15) sredstva za financiranje redovite djelatnosti stanica 

Hrvatske gorske službe spašavanja osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave i 

uplaćuju  na žiro-račun stanice Hrvatske gorske službe spašavanja te predstavničko tijelo 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi program javnih potreba za 

obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. 

 

Nositelj izrade:  Ured Grada 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

83. Program stjecanja stanova u 2022.   

 

 Člankom 19. točkom 2. 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, 2/20 i 3/20) 

utvrđena je nadležnost Gradskog vijeća Grada Osijeka da donosi opće i druge akte kojima 

uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarenje imovinom i 

 vlasničko-pravne odnose 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

84. Program uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u Gradu Osijeku za 2022.   

 

 Člankom 164. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19 i 98/19) propisano je da je uređenje građevinskog zemljišta obveza jedinica 

lokalne samouprave i javnopravnih tijela koja prema posebnim propisima grade i/ili upravljaju 

infrastrukturom te da je poticanje i organizacija izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture i 

građevina javne i društvene namjene, koordinacija javnopravnih tijela s tim u vezi i sanacija 

terena u naselju obveza je jedinica lokalne samouprave. 

 Člankom 19. točkom 2. 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, 2/20 i 3/20) 

utvrđena je nadležnost Gradskog vijeća Grada Osijeka da donosi opće i druge akte kojima 

uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Osijeka. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarenje imovinom i 

 vlasničko-pravne odnose 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

85. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za području Grada Osijeka za 

2022.  

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o uklanjanju i ublažavanju posljedica prirodnih 

nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi plan djelovanja za 

sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od 

prirodnih nepogoda. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

86. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom

 pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek u 2022. 

 

Člankom  25. stavkom 6., 7. i 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) (dalje u tekstu: Zakon), sredstva ostvarena od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, prihod su državnog proračuna 70% i 30% 

proračuna jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području 

zemljište nalazi. 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

 Sredstva koja su prihod jedinice lokalne samouprave, namijenjena su isključivo za 

okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanja vrijednosti poljoprivrednog 

zemljišta, te su jedinice lokalne samouprave dužne  donijeti program korištenja sredstava 

ostvarenih s osnova naknade od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta.  

Člankom  49. stavkom 1., 3. i 4.  Zakona propisano je da sredstva ostvarena od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom, prihod su 

državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% 

proračuna jedinice lokalne samouprave, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi, 

odnosno da su navedena sredstva koja su prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave namijenjena isključivo za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za 

podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i 

zemljišnih knjiga, …..jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti program korištenja 

sredstava i Ministarstvu  poljoprivrede podnositi godišnje izvješće  o ostvarivanju programa 

korištenja  sredstava. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

87. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 

 

 Člankom 72.  stavkom 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18, 110/18 – Odluka USRH i 32/20)  propisano je da Program održavanja komunalne 

infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu. 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

   promet i mjesnu samoupravu 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 
 

88. Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima 

obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2022. 
 

Temeljem članka 19a. 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, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 143. stavka 1. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-

ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) 

Program se donosi radi praćenja realizacije obveza iz navedenih zakona, a u smislu 

zadovoljavanja potreba stanovništva u području osnovnog školstva, te realizacije drugih 

programa obrazovanja. 
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:     Gradonačelnik 

 

89. Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Osijeka za 

2022. 
 

Temeljem članka 19a. 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, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju  („Narodne novine“ br.  10/97,  107/07,  94/13  i  98/19)  Program  se  donosi   radi  



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

praćenja realizacije obveza iz navedenih zakona, a u smislu zadovoljavanja potreba 

stanovništva u području brige o djeci. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:     Gradonačelnik 
 

90. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2022. 
 

Temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ br. 76/93, 

11/94 i 38/09) Grad Osijek ima obvezu donošenja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, 

te osiguranja sredstava za njegovo provođenje u svom proračunu u skladu sa Zakonom. 

 Pri utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi polazi se od potreba i 

mogućnosti tržišnih odnosa i postignuća u tehničkoj kulturi. 
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:     Gradonačelnik 
 

91. Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.  
 

Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 

br. 47/90, 27/93 i 38/09) Grad Osijek ima obvezu donošenja Programa javnih potreba u kulturi, 

te osiguranja sredstava za njegovo provođenje u svom proračunu u skladu sa Zakonom.  

Pri utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi polazi se od postignutog stupnja 

razvitka kulture i kulturnih djelatnosti. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:     Gradonačelnik 
 

92. Imenovanje članova Kazališnog vijeća Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u 

Osijeku 

 

Temeljem članka 31.  stavkom 1. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06, 

121/13, 26/14 i 98/19) utvrđeno je da  Kazališno vijeće javnog kazališta i javne kazališne 

družine ima pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda 

uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu službenici nadležnog upravnog tijela, najmanje 

jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika.  

Člankom 29. Statuta Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku propisano je da tri 

člana Kazališnog vijeća imenuje Osnivač iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji 

nisu službenici ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji odnosno Grada Osijeka.  

U tekućoj godini, članovima Kazališnog vijeća koje imenuje Osnivač ističe mandat 

stoga je potrebno imenovati nove članove. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj:     Gradonačelnik 
 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

93. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2022.  

 

 Temeljem članka 76. stavka 4. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) Grad Osijek ima obvezu 

donošenja Programa javnih potreba u sportu te osiguranja sredstava za njegovo provođenje u 

svom proračunu u skladu sa Zakonom. 

 Pri utvrđivanju Programa javnih potreba u sportu polazi se od potreba i mogućnosti 

tržišnih odnosa i dostignuća u sportu suvremenog svijeta. 

 

Nositelj izrade: Zajednica športskih udruga Grada Osijeka i 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

94. Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Osijek 

 

Člankom 37. stavkom 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) određeno je da ravnatelja imenuje i razrješuje osnivač 

dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića, te je člankom 52. stavkom 3. Statuta 

Dječjeg vrtića Osijek (KLASA: 601-02/14-02/1, URBROJ: 2158/87-03/14-110) od 18. veljače 

2014., (KLASA: 601-02/15-02-01, URBROJ: 2158/87-05-15-02) od 17. rujna 2015. i 

(KLASA: 601-02/19-02/02, URBROJ: 2158/87-05-19-02) od 17. srpnja 2019. utvrđeno da 

ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća. 

Ravnateljici Dječjeg vrtića Osijek Mariji Štambuk Čabaj ističe mandat 11. prosinca 

2021. te je potrebno imenovati novog ravnatelja. 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

95. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja uz Jablaničku 

ulicu u Osijeku 
 

Odluku o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja uz 

Jablaničku ulicu u Osijeku planira se donijeti na Vijeću u prvom tromjesečju 2021.  

Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja uz 

Jablaničku ulicu u Osijeku bit će donesena sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) /dalje u tekstu: Zakona/, 

kojim je propisano da izrada prostornog plana započinje na temelju odluke o izradi prostornog 

plana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 

Člankom 113. stavkom 1. Zakona propisano je da se odredbe navedenog Zakona kojima 

je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na izradu i 

donošenje izmjena i dopuna prostornih planova te njihovo zasebno stavljanje izvan snage, ako 

navedenim zakonom nije propisano drukčije. 

Nakon provedene procedure izrade Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana 

uređenja naselja uz Jablaničku ulicu u Osijeku (na inicijativu Upravnog odjela za gospodarenje 

imovinom i vlasničko – pravne odnose, a temeljem zaključka elaborata procjene opravdanosti 

provedbe urbane komasacije za DPU naselja uz Jablaničku ulicu u Osijeku koji pokazuje da su 

za provedbu/realizaciju Plana potrebna znatna početna ulaganja, a povrat prihoda i njegov 

prirast traže duži vremenski rok (10-20 godina); Grad Osijek nema planirana i osigurana 

financijska sredstva za početna ulaganja - milijunski iznosi), Odluka se donosi sukladno članku 

109., 113. i 200. Zakona o prostornom uređenju,  Odlukom o stavljanju izvan snage plana na 
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sjednici Gradskog vijeća. Odluka se donosi temeljem 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, 2/20 i 3/20). 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za urbanizam  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

  

96. Odluka o VIII. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog 

urbanističkog plana grada Osijeka 
 

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je na 24. sjednici, 24. veljače 2020., Odluku o 

izradi VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka  (Službeni glasnik 

Grada Osijeka br. 2/20 i 13A/20).  

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka  kojom 

je pokrenuta izrada VIII. Izmjena i dopuna GUP-a Osijeka, donesena je sukladno članku 86. 

stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 

98/19) /dalje u tekstu: Zakona/, kojim je propisano da izrada prostornog plana započinje na 

temelju odluke o izradi prostornog plana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 

Člankom 113. stavkom 1. Zakona određeno  je da se odredbe navedenog zakona kojima 

je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuje na izradu i 

donošenje izmjena i dopuna prostornih planova. 

Nakon provedene procedure izrade VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 

plana grada Osijeka (radi preispitivanja zaprimljenih inicijativa fizičkih i pravnih osoba, a 

sukladno zaključcima stručne analize istih i Odluci o izradi), Plan se donosi sukladno članku 

109., stavku 5. Zakona o prostornom uređenju, Odlukom o donošenju na sjednici Gradskog 

vijeća. Odluka se donosi temeljem 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, 2/20 i 

3/20). 

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za urbanizam  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

97. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana 

uređenja područja „Retfala – jug“ u Osijeku 
 

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je na 21. sjednici, 12. srpnja 2019., Odluku o 

izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Retfala – jug“ u Osijeku (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 10/19).  

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Retfala – 

jug“ u Osijeku donesena je sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju  

(„Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) /dalje u tekstu: Zakona/, kojim je 

propisano da izrada prostornog plana započinje na temelju odluke o izradi prostornog plana 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 

Člankom 113. stavkom 1. Zakona određeno  je da se odredbe navedenog zakona kojima 

je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuje na izradu i 

donošenje izmjena i dopuna prostornih planova. 

Člankom 200. stavkom 3. Zakona propisano je da se detaljni planovi uređenja doneseni 

na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju urbanističkim 

planom uređenja u smislu ovoga Zakona. 
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Nakon provedene procedure izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

područja „Retfala – jug“ u Osijeku (radi ukidanja obaveze provedbe urbane komasacije na 

području obuhvata Plana kao i Planom propisane parcelacije), Plan se donosi sukladno članku 

109., stavku 6. Zakona o prostornom uređenju, Odlukom o donošenju na sjednici Gradskog 

vijeća. Odluka se donosi temeljem 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, 2/20 i 

3/20). 
 

Nositelj izrade: Upravni odjel za urbanizam  

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

98. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja 

osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, 

odnosno njihovih izmjena i dopuna  
 

Člankom 85. stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) /u daljnjem tekstu: Zakon/ propisano je da je gradonačelnik dužan 

najmanje jednom u kalendarskoj godini izvijestiti predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja 

osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih 

izmjena i dopuna. 

 Nakon stručne analize inicijativa za donošenje /izmjene i dopune/ stavljanje izvan snage 

prostornih planova lokalne razine zaprimljenih tijekom 2021. i izrade Izvješća o zaključcima 

stručne analize, Zaključak povodom razmatranja Izvješća o zaključcima stručne analize 

zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i 

donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna donosi se temeljem 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, 2/20 i 3/20). 
 

Nositelj izrade: Upravni odjel za urbanizam  

Predlagatelj:      Gradonačelnik 
 

99. Izvješće o stanju u prostoru Grada Osijeka   
 

Zadnje Izvješće o stanju u prostoru za period od 2013.-2017. Gradsko vijeće Grada 

Osijeka razmatralo je i prihvatilo na 12. sjednici održanoj  17. listopada 2018.  

Izvješće o stanju u prostoru, kao dokument praćenja stanja u prostoru, izrađuje se 

temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) /u daljnjem tekstu: Zakon/. Izvješće je četverogodišnji dokument 

koji se izrađuje na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. Oblik i sadržaj izvješća, 

osim Zakonom, propisan je Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima 

izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ br. 48/14 i 19/15) /u daljnjem tekstu Pravilnik/.  

U članku 39. stavku 2. Zakona određeno je da izvješće o stanju u prostoru za razinu 

jedinice lokalne samouprave izrađuje stručno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, ako 

ovim Zakonom nije propisano drugačije, a u stavku 4. da nacrt izvješća odnosno njegovog 

dijela može izrađivati pravna osoba odnosno ovlašteni arhitekt koji ispunjava uvjete za 

obavljanje poslova prostornog uređenja propisane posebnim zakonom. Isto je propisano i 

člankom 9. stavkom 3. i 4. Pravilnika. 
 

Nositelj izrade: Upravni odjel za urbanizam  

Predlagatelj:      Gradonačelnik 
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100. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2022. 

 

 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu temelji se na odredbama 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-ispravak, 123/17, 98/19 

i 144/20),  Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 

16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ br. 71/10 

i 136/20), Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 

43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) i Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 102/17 i 32/19). 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za socijalnu zaštitu,  

 umirovljenike i zdravstvo 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

101. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Osijeka 
 

Temeljem članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Osijeka Odbor za dodjelu 

javnih priznanja prosuđuje poticaje, a prijedloge za dodjelu javnih priznanja prosljeđuje 

Gradskom vijeću na usvajanje. 

Sukladno članku 19. točki 19. 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, 2/20 i 

3/20) i odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada 

Osijeka broj 3/99, 2/00, 5/06, 8/06, 9/09, 10/12-pročišćeni tekst i 12/12) Gradsko vijeće 

odlučuje o dodjeli javnih priznanja Grada Osijeka. 
 

Nositelj izrade:  Ured Gradonačelnika, 

Odbor za dodjelu javnih priznanja  

Predlagatelj:  Odbor za dodjelu javnih priznanja  

 

102. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. 

 

Temeljem članka 67. i 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 

68/18 110/18 i 32/20) propisano je da Program građenja komunalne infrastrukture donosi 

predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu istodobno s 

donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a Program se izrađuje  i donosi u skladu s 

izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i 

planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o 

troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima 

prihoda financiranja njezina građenja. 
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša  

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

103. Program raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. 

 

Člankom  114. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  („Narodne novine“ br. 

69/99, 151/03, 157/03-isprav., 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 

98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) propisano je da se prihod od spomeničke rente može 

koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara a uplaćuje se 60% u korist grada ili 
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općine na području koje je renta ubrana, a 40% u korist državnog proračuna za ostvarivanje 

nacionalnog programa iz članka 110. Zakona. 

Sukladno Zakonu, sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara osigurava se iz 

sredstava spomeničke rente kroz gradski/općinski proračun te jedinice lokalne samouprave 

imaju zakonsku obvezu donijeti opći akt kojim, prema svojim posebnostima i potrebama, 

rangiraju obveznike spomeničke rente i specificiraju pojedine djelatnosti te prema tome 

propisuju visinu spomeničke rente u rasponu i prema kriterijima određenim Zakonom.  

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Odluku o spomeničkoj renti Grada Osijeka 

(Službeni glasnik Grada Osijeka 4/04, 6/11, 7/12, 12/15 i 2/17) kao opći akt jedinice lokalne 

samouprave, kojim se za područje Grada Osijeka propisuje visina spomeničke rente, obveznici 

i način plaćanja spomeničke rente a člankom 8b. propisuje da se prihodi od spomeničke rente 

raspodjeljuju temeljem Programa raspodjele sredstava spomeničke rente, koji za svaku godinu 

donosi Gradsko vijeće Grada Osijeka. 

Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo,  

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
 

104. Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika 

 

Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) utvrđeno je da Gradsko vijeće Grada Osijeka obavlja i druge poslove određene 

navedenim Statutom i zakonom.  

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 22. sjednici održanoj 16. studenog 2015. donijelo je 

zaključak povodom razmatranja Dopunjene Informacije o stanju odlagališta komunalnog 

otpada Lončarica Velika. Navedenim zaključkom Gradsko vijeće je naložilo da se dva puta 

godišnje Gradskom vijeću podnosi Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada 

Lončarica Velika koja će između ostalog sadržavati i aktivnosti vezane uz otvaranje 

regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Orlovnjak“. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

105. Teritorijalna strategija razvoja urbane aglomeracije Osijek 2021-2027. 

 

 Člankom 14. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 

147/14, 123/17 i 118/18) propisano je ustrojavanje urbane aglomeracije Osijek sa sjedištem u 

Osijeku, a člankom 15. propisano je da predstavničko tijelo grada središta urbanog područja 

donosi strategiju razvoja za svoje urbano područje, uz prethodno pribavljeno mišljenje svih 

jedinica lokalne samouprave s tog urbanog područja.  

 

Nositelj izrade: Upravni odjel za programe Europske unije 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
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106. Strategija razvoja pametnog grada Osijeka – Osijek Smart City 

 

 Člankom 19. točkom 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 

1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 2/20 i 3/20) propisano 

je da Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz 

samoupravnog djelokruga Grada Osijeka.  

 U skladu s preporukama i smjernicama u postojećim strateškim dokumentima vezanim 

uz razvoj pametnih gradova na međunarodnoj i nacionalnoj razini, u prvom redu kroz 

inicijativu Europske unije pod nazivom Europsko inovativno partnerstvo za pametne gradove i 

zajednice (EIP-SCC – European Innovation Partnership on Smart cities and Communities). 
  

Nositelj izrade: Upravni odjel za programe Europske unije 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

107. Plan rasvjete Grada Osijeka 

 

 Člankom 12. stavkom 1. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ 

br. 14/19) propisano je da pri planiranju, projektiranju, gradnji, održavanju i rekonstrukciji 

vanjske rasvjete koja se odobrava prema zakonu kojim se uređuje građenje moraju se 

projektom rasvjete odabrati takva tehnička rješenja kojima se osigurava energetska 

učinkovitost, izvedba sukladno važećim normama iz područja rasvjete, propisano upravljanje 

rasvjetom i vrijednostima definiranim u pravilniku iz članka 9. ovoga Zakona. Sukladno stavku 

2. istog Zakona podloga za projekt vanjske rasvjete je plan rasvjete koji izrađuje jedinica 

lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb, a temeljem stavka 3. plan rasvjete za svoje područje 

donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba. 

Člankom 19. točkom 24. 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, 2/20 i 

3/20) propisano je da Gradsko vijeće obavlja i druge poslove određene navedenim Statutom i 

zakonom te će donijeti Plan rasvjete Grada Osijeka. 
 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za graditeljstvo,  

 energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 

 

108. Program zaštite okoliša grada Osijeku  

 

Temeljem članka 53. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18 i 118/18) radi pobliže razrade Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske u skladu s 

područnim (regionalnim) odnosno lokalnim posebnostima i obilježjima područja predstavničko 

tijelo velikog grada donosi za razdoblje od četiri godine Program zaštite okoliša. 

Program se donosi u roku od šest mjeseci nakon donošenja Plana zaštite okoliša 

Republike Hrvatske. Program će biti donesen za isto razdoblje za koje bude donesen i navedeni 

Plan, koji je još uvijek u izradi. 
 

Nositelj izrade: Upravni odjel za graditeljstvo,  

energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
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109. Izvješće o stanju Južnog jezera na Jugu II 
 

Na temelju članka 19. točke 3. 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, 2/20 i 

3/20) utvrđeno je da Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga razmatra stanje iz 

područja samoupravnog djelokruga Grada Osijeka, te utvrđuje programe razvoja pojedinih 

djelatnosti važnih za Grada Osijek.  

Iz razloga nužnosti provođenja aktivnosti za rješavanje problematike u koju pripada i 

kontrola kvalitete vode, poribljavanje, razvijanje sportskog ribolova i rekreacije predlaže se 

donijeti ovo Izvješće. 
 

Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

 promet i mjesnu samoupravu, 

Upravni odjel za socijalnu zaštitu,  

umirovljenike i zdravstvo te 

 Upravni odjel za gospodarenje imovinom 

 i vlasničko-pravne odnose.  

Predlagatelj: Gradonačelnik. 

 

 
V. TIJEKOM GODINE 
 

 

110. Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2021. i projekcija za 2022.-2023. 

 

Temeljem članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) 

donose se Izmjene i dopune Proračuna prema potrebi. 

 

Nositelj izrade:  Upravni odjel za financije i nabavu  

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

111. Izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Osijeka za 2021. 

 

Izmjene i dopune programa javnih potreba u Gradu Osijeku izradit će se po potrebi radi 

usklađivanja s Proračunom Grada Osijeka za 2021.  

 

Nositelj izrade:  Nadležni upravni odjel 

Predlagatelj:  Gradonačelnik 

 

112. Rješenja o imenovanju i izboru odnosno utvrđivanju prijedloga o imenovanju i 

izboru 

 

 Temeljem posebnih zakonskih propisa (Zakona o ustanovama, Zakona o sudovima, 

Zakona o sudovima za mladež, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 

Zakona o kazalištima i dr.) Gradsko vijeće će donositi rješenja o imenovanju i razrješenju 

ravnatelja/ica, utvrđivati prijedloge za imenovanje sudaca porotnika i dr. 

 

Nositelj izrade: Nadležni upravni odjel 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 11. ožujka 2021. 

 

 

113. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

Vijećnici Gradskoga vijeća u pravilu na svakoj sjednici Vijeća postavljaju pitanja, daju 

prijedloge. Odgovori na postavljena pitanja daju se sukladno odredbama Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1A/05, 5/05-ispr., 8/05, 9/09, 13/09, 

7A/10, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18). 

Planom utvrđeni nositelji izrade materijala dužni su predlagatelju dostaviti pripremljeni 

materijal najkasnije do 25. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je predviđeno razmatranje 

toga materijala. 

 Utvrđeni predlagatelji dužni su u određenom roku podnijeti predviđeni materijal 

Gradskome vijeću na razmatranje, a ukoliko to nisu u mogućnosti dužni su u roku određenom 

za izvršenje zadatka o tome, kao i razlozima neizvršenja obavijestiti predsjednika Gradskoga 

vijeća.  

 

KLASA: 021-05/20-01/15 

URBROJ: 2158/01-01-21-5 

Osijek, 10. ožujka 2021. 

 

 Predsjednik  

 Gradskoga vijeća 

 dr.sc. Željko Požega, v.r. 

 

 


