Temeljem članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01., 66/01. vjerodostojno tumačenje i 129/05.) i članka 19. stavak 1.
Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03. i 1A/05.) Gradsko vijeće
Grada Osijeka na 5. sjednici održanoj 21. prosinca 2005., donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Osijeka
Članak 1.
U Statutu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03. i 1A/05.) u članku 3.
dodaje se novi stavak 1. koji glasi «Grad Osijek je veliki grad». Dosadašnji stavak 1. i 2. postaju
stavak 2. i 3.
Članak 2.
U članku 13. alineja 4 mijenja se i glasi:
“- komunalno gospodarstvo”
Alineja 5. mijenja se i glasi:
“-

promet na svom području”
U alineji 11 riječ: “osnovno” briše se.

Iza alineje 15 dodaju se nove alineje 16, 17 i 18 koje glase:
“ - održavanje javnih cesta
- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbe
dokumenata prostornog uređenja
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima”.
Članak 3.
U članku 14. u alineji 2 riječi: “komunalnih djelatnosti” zamjenjuju se riječima: “komunalnog
gospodarstva”.
Iza alineje 3 dodaje se nova alineja koja glasi:
“- osigurava uvjete za izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih za
izgradnju, te provedbu dokumenta prostornog uređenja”.
Iza alineje 6 dodaje se nova alineja koja glasi:
“- osigurava uvjete za održavanje javnih cesta”.
Članak 4.
U članku 19. iza točke 22. dodaje se nova točka 23. koja glasi:

«23. uz prethodnu suglasnost nadležnog županijskog tijela odlučuje o preuzimanju poslova iz
nadležnosti županije, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.»
Dosadašnje točke 23. i 24. postaju točke 24. i 25.
Članak 5.
U članku 35. stavku 2. iza riječi: “obavijestiti” dodaju se riječi: “predstojnika Ureda državne
uprave u Županiji te”.
Članak 6.
Članak 79. mijenja se i glasi:
"Članak 79.
Sredstva za financiranje mjesne samo-uprave osiguravaju se u gradskom proračunu.
Sredstva za prioritetno održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture osiguravaju se godišnje
u visini 2% od ukupno ostvarenih proračunskih prihoda u protekloj godini umanjenih za prihode od
zaduživanja, potpora i donacija.
Mjesni odbor ima i prihode koje ostvari od usluga, pomoći i donacija od drugih pravnih i
fizičkih osoba.
Mjesnom odboru pripadaju i prihodi koje ostvari od održavanja proslava i drugih događanja na
području mjesnog odbora, a osobito obilježavanja crkvenih godova.
Sredstva iz stavka 3. i 4. ovog članka namijenjena su zadovoljavanju ostalih potreba građana na
području mjesnog odbora.
O načinu korištenja sredstava mjesni odbor dužan je Gradskom poglavarstvu podnijeti
polugodišnje izvješće.
Gradsko vijeće posebnom će odlukom utvrditi mjerila za podjelu sredstava na pojedine mjesne
odbore i gradske četvrti, a na temelju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koje će im
Gradsko vijeće povjeriti na obavljanje."
Članak 7.
U članku 83. stavku 4. iznos od "100.000,00 kuna" zamjenjuje se iznosom "1.000.000,00
kuna".
Članak 8.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Osijeka.
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