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Što je mjesna samouprava? 

MJESNA SAMOUPRAVA predstavlja jedan od organizacijskih oblika 
povezivanja građana na lokalnoj razini s ciljem njihovog aktivnijeg 

uključivanja u obavljanje zajedničkih društvenih poslova. 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati 
građani i njihove organizacije i udruženja, Gradsko vijeće i 
gradonačelnik  Grada Osijeka. 
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KOJE JE POSLOVE GRAD OSIJEK PRENIO NA MJESNE ODBORE I 

GRADSKE ČETVRTI? 

= način neposrednog odlučivanja 

na kojem birač osobno odlučuje o 

postavljenom pitanju na način da 

na glasačkom listiću zaokružuje 

odgovor "za" ili "protiv"

= zbor građana na kojemu se 

građani izjašnjavaju o pitanjima 

od lokalnog značaja, svojim 

potrebama i interesima, te iznose 

prijedloge za rješavanje pitanja 

od lokalnog značaja

Davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Sudjelovanje u izradi urbanističkih planova davanjem mišljenja

Podnošenje inicijativa za uređenje naselja, prometa i unaprjeđenja okoliša

Provođenje raznih anketa te izdavanje raznih potvrda i suglasnosti
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Statutom Grada Osijeka propisano je da se sredstva za prioritetno održavanje i izgradnju 
komunalne infrastrukture osiguravaju godišnje u visini 3% od ukupno ostvarenih 
proračunskih prihoda u protekloj godini umanjenih za prihode od zaduživanja, potpora i 
donacija. 

 

Sredstva po mjesnim odborima i gradskim četvrtima  za svaku kalendarsku godinu 
raspodjeljuje Gradonačelnik sukladno visini sredstava, uvažavajući kriterije razvijenosti 
komunalne infrastrukture i broja stanovnika mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti. 

 

Nakon što se raspodjele sredstva na mjesne odbore i gradske četvrti, Vijeća dostavljaju 
stručnim službama Grada Osijeka svoje Planove prioriteta u kojima samostalno odlučuju na 
koji će način  utrošiti dodijeljena sredstva. Prema dosadašnjim iskustvima, utvrđeno je da 
se Vijeća odlučuju na utrošak sredstava na male komunalne projekte- konkretno, na 
poboljšanje izgradnje javne rasvjete, popravak i izgradnju nogostupa, popravak cesta, 
popravak i izgradnju dječjih igrališta, popravak i postavljanje novih klupa, koševa za 
otpatke i slično. Jedan dio dodijeljenih sredstava Vijeća doniraju različitim udrugama te 
građanima na području svoje gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora. 

- iz proračuna Grada Osijeka

- od prihoda koje ostvari od usluga, pomoći i donacija

- od prihoda koje ostvari od održavanja proslava i 

drugih događanja, a osobito od obilježavanja crkvenih 

godova
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Koordinacijsko tijelo između gradske uprave Grada Osijeka i vijeća mjesnih odbora i 
gradskih četvrti je Odjel za mjesnu samoupravu (Kuhačeva 9, Osijek) koji prati rad 
vijeća, zaprima inicijative, primjedbe, prijedloge i odluke vijeća, te ih obrađuje i 
distribuira po upravnim odjelima gradske uprave. 


