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

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

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

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

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

-

-

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

„- s istoka: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek - Dalj do Divaltove ulice, parna strana
Divaltove ulice od kućnog broja 154 do 132 i Ulica Josipa Reihl-Kira od Divaltove ulice do
južne obilaznice"
U točki 6. alineja 2. mijenja se i glasi:
"- sa zapada: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek - Dalj do Divaltove ulice i od
Divaltove ulice, Ulicom Josipa Reihl-Kira do južne obilaznice".
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Osijeka.
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