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Z A P I S N I K  

1. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 
održane 

01. prosinca 2014. godine s početkom u 17.00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Žrtava fašizma 2 

 
 
 

 Sjednicu je temeljem članka 11. Poslovnika o radu VMO sazvao predsjednik VMO pozivom 
od 28.11.2014. uz predloženi 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Školjić 
2. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Školjić 
3. Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća Mjesnog odbora Školjić 
4. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju Mjesnog odbora Školjić 
5. Donošenje Odluke o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima na žiro računu 
6. Utvrđivanje liste komunalnih prioriteta za 2015. godinu 
7. Utvrđivanje načina i dinamike realizacije programa dočeka Djeda Božićnjaka (program za 2014.) 
8. Prijedlog programa rada za 2015. – dogovor oko utvrđivanja načina donošenja dokumenta 
9. Razno 

 

Od 6 članova VMO prisutnih je bilo 5, odsutna vijećnica Elvira Dizdarević. Nakon što je 
utvrđen kvorum dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 
AD 1) 
 
Zapisnik s konstituirajuće sjednice VMO Školjić prihvaćen je jednoglasno u predloženom 

tekstu. 
 
AD 2) 
 
Tajnik MO ukratko je informirao vijećnike o potrebi usvajanja novih Pravila o radu MO Školjić 

prema predloženom tekstu, a radi usklađenja Pravila s višim aktima (Zakon o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Rijeke i Odlukom o načinu izbora vijećnika mjesnih odbora 
na području grada Rijeke). 

Po kraćoj raspravi vijećnici su jednoglasno od strane svih prisutnih članova VMO donijeli 
slijedeću 

 
Odluku 

 
1. Usvajaju se Pravila Mjesnog odbora "Školjić" u predloženom tekstu 
2. Pravila MO Školjić stupaju na snagu danom usvajanja 

 
 
 
 

 
AD 3) 
 
Kao i kod točke 2, tajnik MO ukratko je informirao vijećnike o potrebi usvajanja nešto 

izmijenjenog Poslovnika o radu VMO. 



Na prijedlog vijećnika g. Predraga Miletića vijećnici su jednoglasno prihvatili da stavak 3 
članka 21 umjesto predloženog teksta : " Pozive za sjednicu priprema i šalje referent putem 
otpremne službe Grada Rijeke, najkasnije tri dana prije dana održavanja sjednice." glasi: 

" Pozive za sjednicu priprema i šalje referent putem otpremne službe Grada Rijeke, najkasnije 
pet dana prije dana održavanja sjednice." 

Vijećnik Predrag Miletić također je u ovoj točci predložio da se u okviru poslovnika podrobnije 
reguliraju poslovne obveze tajnika po pitanju administriranja rada VMO. Po tumačenju tajnika kako 
ovo pitanje ne bi trebalo biti sadržaj poslovnika kao jednog od temeljnih akata Vijeća već se ono 
može regulirati kao zaseban zaključak vijeća, a u skladu sa stavkom 5 članka 31. Poslovnika, VMO 
je prihvatilo da se o ovom prijedlogu raspravlja pod točkom "razno". 

Potom su vijećnici jednoglasno od strane svih prisutnih članova VMO donijeli slijedeću   
 

Odluku 
 

1. Usvaja se Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora "Školjić" uz izmjenu stavka 3 članka 21. u 
odnosu na predloženi tekst, te navedeni stavak glasi: " Pozive za sjednicu priprema i 
šalje referent putem otpremne službe Grada Rijeke, najkasnije pet dana prije dana 
održavanja sjednice." 

2. Poslovnik s navedenom izmjenom stupa na snagu danom usvajanja 
 
AD 4) 
 
 Nakon kraćeg obrazloženja i razjašnjavanja tajnika MO, VMO je jednoglasno od strane 
prisutnih članova vijeća donijelo slijedeću 
 

Odluku 
 

1. Usvaja se Pravilnik o nagrađivanju MO Školjić u predloženom tekstu 
2. Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja 

 
 
AD 5) 
 
 Tajnik MO informirao je VMO da Vijeće ima obvezu početkom mandata imenovati dvije osobe 
iz svog sastava koje su ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro-računu, odnosno za 
potpisivanje financijske dokumentacije (narudžbenica, ugovora kojima VMO stvara financijsku 
obvezu, ovjera računa, potpisivanje raznih financijskih i knjigovodstveno-računovodstvenih izvješća 
koja se rade u Odjelu gradske uprave za financije, izjava o fiskalnoj odgovornosti i sl.). 
 Jedna od tih osoba po funkciji je predsjednik VMO, a druga može biti bilo koji član vijeća, s 
time da je to najčešće zamjenik, objasnio je tajnik. 
 Po primljenoj informaciji i obrazloženju, VMO je jednoglasno od strane svih članova vijeća 
donijelo slijedeću 
 

Odluku 
 

1. Kao osobe ovlaštene od strane VMO Školjić za raspolaganje sredstvima na žiro-računu 
i potpisivanje financijske dokumentacije imenuju se: 

1. JURO PERKOVIĆ, predsjednik VMO Školjić 
2. ZLATAN KUPČAK, zamjenik predsjednika VMO Školjić 

 
 
 

AD 6) 
 
 Predsjednik i tajnik MO informirali su članove VMO o potrebi žurnog usvajanja komunalnih 
prioriteta za 2015. godinu prema tablici dostavljenoj od strane Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav. 
 Kako je podsjetio tajnik MO, tablica je sastavljena na osnovu prijedloga VMO u prijašnjem 
sastavu te naknadnih mail-om dobivenih zahtjeva. 
 U provedenoj raspravi utvrđeno je kako se prioriteti donose na brzinu i kako su djelomično 
upitno obrađeni. Naročito je istaknuta primjedba na zahvat "Uređenja kolnika u ulici P.R.Vittezovića 
od k.br. 1 do k.br. 3" za kojeg je predviđen neprimjereno visok iznos od 45.000,00 kn. Vijećnik Miletić 
također smatra da zahvat "preslagivanje i fugiranje kamenih kocki u ulici Šime Ljubića" nema svoje 
racionalno opravdanje, a najmanje ukoliko se ne pomaknu prema nazad zaprječni stupići za 



parkiranje automobila i tako se taj dio ulice nesmetano ne otvori pješacima. Na osnovu provedene 
rasprave VMO je jednoglasno donijelo slijedeće 
 

Zaključke 
 

1. Obvezuju se predsjednik i tajnik MO da odmah, 02.prosinca 2014. u jutarnjim satima 
kontaktiraju nadležnog referenta za prometnice u "Rijeka prometu" radi objašnjenja 
opsega i vrste radova u ulici Pavla Rittera Vitezovića od k.br. 1 do k.br. 3 

2. Ovlašćuje se predsjednik VMO da na osnovu dobivenog obrazloženja odluči o 
rasporedu planiranih 45.000,00 kn za tu poziciju (umanjenje sredstava ili proširenje 
zone zahvata) 

3. Ukoliko dođe do umanjenja planiranih sredstava iz točke 1 da se za razliku odobri 
uređenje dijela ulice Šime Ljubića, ali samo pod uvjetom premještanja zaprječnih 
stupića 
 

AD 7) 
 
 Tajnik MO informirao je Vijeće o tijeku provedbe organizacije programa dočeka Djeda 
Božićnjaka, kao programa koji se provodi temeljem odluke bivšeg saziva VMO. Tajnik je obavijestio 
da se očekuje (kao i prijašnjih godina) oko 50 djece predškolske (vrtićke) dobi, da su od 01.12. do 
05.12. u tijeku predbilježbe za poklon pakete, te da program podrazumijeva prigodnu kazališnu 
predstavu u Kulturnom centru "Kalvarija" u izvođenju "Ri Teatra" i podjelu manjih paketića, 
20.12.2014. u 17:00 sati. 
 Tajnik je također obavijestio VMO da će možda biti potrebe za prikupljanjem manjeg iznosa 
donacija (oko 300,00 kn) radi konačnog pokrivanja troškova programa, a o čemu će se moći više reći 
nakon što budu prošle prijave. 
 Na temelju iznesenog, VMO je donijelo slijedeće 
 

Zaključke 
 

1. Prihvaća se informacija o postupku realizacije programa Dočeka Djeda Božićnjaka 
2. U slučaju potrebe za donacijama VMO će se aktivno uključiti u postupak traženja 

donatora 
 

 
AD 8) 
 

Tajnik MO izvijestio je vijeće o postupku i rokovima donošenja Programa rada za 2015. 
godinu kao dokumenta kojim se preciziraju aktivnosti VMO u oblasti kulture, sporta, društvenih 
aktivnosti i sl. Kako je tajnik napomenuo, zbog nešto kasnijeg konstituiranja vijeća mjesnih odbora 
rokovi za usvajanje su iznimno kratki, te je predsjednik predložio da se programi VMO Školjić donesu 
na osnovu ovogodišnjih uz približno isti raspored sredstava. 

Nakon provedene rasprave VMO je usvojilo slijedeće 
 
 
 

Zaključke 
 

1. Vijeće ovlašćuje predsjednika VMO i tajnika MO da na osnovu programa rada za 2014. 
godinu pripreme prijedlog Programa rada VMO Školjić za 2015. godinu i da ga dostave 
nadležnim odjelima gradske uprave na daljnju obradu 

2. Verifikacija Programa izvršit će se po obradi istih od strane nadležnih odjela gradske 
uprave 

3. Vijeće izražava nezadovoljstvo rokovima u kojima se ovi dokumenti trebaju donijeti i 
očekuje suradnju od nadležnih odjela gradske uprave u slučaju da se neke aktivnosti 
tijekom godine budu trebale modificirati 
 

AD 9) 
 
 Na osnovu prethodne rasprave iz točke 3, kao i na osnovu prijedloga vijećnika Predraga 
Miletića o postupku formiranja radnih tijela Vijeća, VMO je donijelo slijedeće 
 

Zaključke 
 



1. Zadužuje se tajnik MO da sve dopise kojima se temeljem svojih zaključaka i odluka 
VMO obraća nadležnima u Gradu Rijeci, gradskim komunalnim i trgovačkim društvima i 
ostalim pravnim i fizičkim osobama proslijedi na nadležne adrese najkasnije u roku od 
tri radna dana od dana donošenja akta vijeća, te da svim vijećnicima na prikladan način 
(skeniran dokument e-mailom ili kopija u poštanski sandučić) dostavi dokaz o 
učinjenom. 

2. Zadužuje se tajnik MO da sa svim materijalima, aktima, dopisima i ostalim 
dokumentima koje zaprimi od strane Grada, gradskih komunalnih i trgovačkih društava 
i ostalih pravnih i fizičkih osoba, a važni su za rad i odlučivanje vijeća, upozna sve 
članove vijeća u roku od tri radna dana od zaprimanja akta na vijećnicima prikladan 
način (skeniran dokument e-mailom ili kopija u poštanski sandučić) 

3. VMO prihvaća prijedlog vijećnika Predraga Miletića da se svim kandidatima koji su se 
kandidirali u VMO Školjić a nisu ušli u sastav vijeća tijekom siječnja uputi poziv za 
uključivanje u rad pododbora pri VMO Školjić i zadužuje tajnika MO za izvršenje ovog 
zaključka. 
 

Kako nije bilo ostalih prijavljenih za raspravu, predsjednik VMO je u 18:30 zaključio sjednicu. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
Zapisničar:                                                                                            za VMO 
tajnik MO                                                                                              predsjednik VMO 
 
Robert Baus                                                                                          Juro Perković 

 
 

                                                                              

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilog 1 – Pravila MO Školjić 

    
 
 
 
 
Na temelju članka. 61. c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine" 

broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)  i članka 86. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 
7/14), Vijeće Mjesnog odbora Školjić na sjednici 01.12.2014. godine  donijelo je 
 

 

P R A V I L A 
MJESNOG ODBORA  ŠKOLJIĆ 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
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Ovim se Pravilima podrobnije uređuje djelokrug i ovlasti Vijeća Mjesnog odbora Školjić ( u nastavku 
teksta: Vijeće),  način raspolaganja sredstvima na žiro računu, sazivanje i vođenje mjesnih zborova građana, te 
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Vijeća. 

 
Članak 2. 

 
 Mjesni odbor Školjić (u nastavku teksta: Mjesni odbor) oblik je neposrednog sudjelovanja građana u 
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na svom 
području. 
 

Članak 3. 
 
 Sjedište Mjesnog odbora je u Rijeci, Žrtava fašizma 2. 
 Mjesni odbor je pravna osoba. 
 Mjesni odbor ima svoj pečat i žiro-račun u skladu sa zakonom i drugim propisima. 
 Izgled i sadržaj pečata utvrđen je posebnom odlukom Grada Rijeke. 
 

 

II. TIJELA, DJELOKRUG I OVLASTI MJESNOG ODBORA 
 

Članak 4. 
 

 Tijela Mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i Predsjednik vijeća mjesnog odbora. 
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine 

 Vijeće Mjesnog odbora Školjić ima 5 članova, sukladno članku 84. Statuta Grada Rijeke. 
 Iznimno, ovisno o izbornom rezultatu i sukladno odredbi članka 27. Odluke o izboru članova vijeća 
mjesnih odbora na području grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br.14/13) i članka 
84. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12) Vijeće može imati 6 članova. 

 
 

Članak 5. 
 
 Vijeće: 

 donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora, 

 donosi financijski plan i godišnji obračun o izvršenju financijskog plana, 

 donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji, 

 donosi pravila mjesnog odbora, 

 donosi poslovnik o svom radu, 

 bira i razrješuje predsjednika vijeća mjesnog odbora, 

 saziva mjesne zborove građana, 

 odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Rijeke za pojedine namjene sukladno 
općim aktima Gradskog vijeća, 

 surađuje s drugim mjesnim odborima na području grada Rijeke, 

 osniva radna tijela vijeća, te bira i razrješuje njihove članove, 

 surađuje s udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama na svom 
području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora, 

 predlaže program razvoja svoga područja sukladno planovima Grada Rijeke, 

 daje mišljenje i prijedloge u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada 
Rijeke, 

 prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže program razvoja komunalne 
infrastrukture, 

 predlaže i prati mjere i aktivnosti na poboljšanju uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba, te 
zadovoljavanju zdravstvenih, kulturnih, sportskih i drugih potreba na svom području, 

 dodjeljuje plakete, zahvalnice i priznanja pravnim i fizičkim osobama za pomoć i doprinos razvoju 
mjesnog odbora, 

 obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima Gradskog 
vijeća. 

 
Članak 6. 

 
 Vijeće donosi godišnji program rada.  

Programom rada iz stavka 1. ovog članka predlažu se aktivnosti osobito u pogledu: 

 vođenja skrbi o uređenju područja, 

 poboljšanju kvalitete stanovanja, 

 potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture, 

 potreba stanovnika u djelokrugu brige o djeci, obrazovanju i odgoju, 

 javnom zdravlju, 

 zaštite okoliša, 



 osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj i tjelesnoj kulturi i sportu. 
Program rada donosi se u pravilu najkasnije do 30. listopada tekuće godine za narednu kalendarsku 

godinu. 
 

Članak 7. 
 

Malim komunalnim akcijama (komunalnim prioritetima) smatra se gradnja, uređivanje i održavanje 
manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard 
građana na području Mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže 
za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, 
nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti). 
 Prijedlog plana malih komunalnih akcija i prioriteti u njihovoj realizaciji utvrđuju se i dostavljaju Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav. 
 

Članak 8. 
 
 Član Vijeća u obnašanju svoje dužnosti ima pravo: 

 prisustvovati sjednicama Vijeća, 

 predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća, 

 raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Vijeća, 

 predlagati donošenje akata iz djelokruga Vijeća, 

 obavljati poslove i zadatke koje mu okviru svog djelokruga rada povjeri Vijeće. 
 

Članak 9. 
 
 Članovi Vijeća nemaju obvezujući mandat, nisu opozivi, dužnost člana vijeća obavljaju počasno i za to 
ne prima plaću. 
 Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u skladu s posebnom Odlukom Grada 
Rijeke.  
 

Članak 10. 
 

Predsjednik Vijeća: 

 predstavlja Mjesni odbor, 

 saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte 
koje donosi Vijeće, 

 provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora, 

 vodi mjesne zborove građana, 

 informira građane o pitanjima važnim za Mjesni odbor, 

 brine o javnosti rada Mjesnog odbora, 

 potpisuje financijsku dokumentaciju Mjesnog odbora, 

 obavlja i druge poslove koje mu Vijeće povjeri. 
Predsjednik vijeća za svoj rad odgovoran je Vijeću. 
 

Članak 11. 
 

Mandat Predsjednika Vijeća traje do izbora novog predsjednika Vijeća. 
Od dana raspisivanja izbora za članove vijeća pa do izbora novog predsjednika vijeća, predsjednik 

vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora. 
 

 

III. FINANCIRANJE I NAČIN RASPOLAGANJA SREDSTVIMA NA ŽIRO-RAČUNU MJESNOG 
ODBORA 
 

Članak 12. 
 

 Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti Mjesnog odbora osiguravaju se iz: 

 Proračuna Grada Rijeke, 

 drugih izvora koje Mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Grada Rijeke. 
Financijska sredstva osigurana na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, iskazuju se u financijskom 

planu Mjesnog odbora po izvorima iz kojih potječu i raspoređuju za namjene utvrđene programom rada 
Mjesnog odbora u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Grada Rijeke. 
 

Članak 13. 
 
 Sredstvima na žiro računu Mjesnog odbora raspolaže Predsjednik Vijeća. 
 Za raspolaganje sredstvima na žiro računu, Vijeće će, osim Predsjednika Vijeća ovlastiti i Zamjenika 
predsjednika Vijeća ili drugog člana Vijeća, Odlukom većine svih članova Vijeća.  



 Za zakonito korištenje financijskih sredstava i druge imovine, Predsjednik vijeća odgovara Vijeću  
Mjesnog odbora i Gradonačelniku. 
 

Članak 14. 
 
 Financijski plan Mjesnog odbora je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za izvršavanje obveza 
predviđenih programom rada Mjesnog odbora. 
  
 

Članak 15. 
 
 Na zahtjev Gradonačelnika, Vijeće je dužno u roku od 8 dana dostaviti izvješće o realiziranim 
aktivnostima i utrošku financijskih sredstava. 

Izvješće se dostavlja Gradonačelniku putem Odjela za gradsku samoupravu i upravu.  
 
 

IV. SAZIVANJE I VOĐENJE MJESNIH ZBOROVA GRAĐANA 
 

Članak 16. 
 

Vijeće mjesnog odbora može sazivati mjesne zborove građana radi izjašnjavanja građana o pojedinim 
pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za 
rješavanje pitanja od lokalnog značaja.  

Mjesni zbor građana vodi Predsjednik Vijeća ili član vijeća kojeg odredi Vijeće, a može se sazvati radi: 

 prikupljanja mišljenja građana, o određenim pitanjima koja mogu pomoći Vijeću u donošenju odluke, 

 utvrđivanja problema i potreba građana od njihovog neposrednog i svakodnevnog interesa za život i 
rad, radi informiranja građana o realizaciji programa Vijeća, ili aktivnostima koje su u tijeku ili se 
planiraju, a od interesa su za građane s područja ili dijela područja Mjesnog odbora, 

 prikupljanja mišljenja o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada Rijeke i drugim 
pitanjima određenih zakonom, 

 pribavljanja mišljenja u slučaju promjene područja, granica i sjedišta Mjesnog odbora, te naziva 
Mjesnog odbora. 

  
Članak 17. 

 
Odluke na mjesnom zboru građana donose se javnim glasovanjem, osim ako se većinom glasova 

prisutnih građana ne donese odluka o tajnom glasovanju.  
Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za Mjesni odbor. 

 
 

Članak 18. 
 

Zbor građana može se sazvati i za dio područja Mjesnog odbora koji čini određenu zasebnu cjelinu 
(stambeni blok i sl.). 

Mjesni zbor građana saziva se najmanje osam dana prije održavanja oglašavanjem na internet stranici 
mjesnog odbora, plakatima, oglasnim pločama mjesnih odbora i sl.  

 
Članak 19. 

 
Predsjednik Vijeća može pozvati na mjesni zbor građana predstavnike pravnih osoba, odnosno fizičke 

osobe za čiju nazočnost ocijeni da je potrebna za rješavanje pitanja zbog kojih se zbor saziva. 
 

Članak 20. 
 

Predsjednik Vijeća vodi brigu o pravilnom tijeku zbora građana, daje riječ govornicima prema 
redoslijedu prijave, predlaže i formulira tekst zaključaka. 

 Predsjednik Vijeća može prekinuti zbor građana ako procijeni da isti nije moguće normalno nastaviti, a 
naročito ako se na zboru grubo narušava javni red i mir, te ugled i dostojanstvo članova Vijeća i ostalih 
nazočnih na zboru. 
 

Članak 21. 
 

Na mjesnom zboru građana vodi se zapisnik koji vodi referent za mjesnu samoupravu - tajnik mjesnog 
odbora. 

Zapisnik potpisuju Predsjednik Vijeća, referent i dva ovjerovitelja izabrana od strane građana nazočnih 
na zboru. 

U zapisnik se unosi dan, vrijeme i mjesto održavanja zbora, broj nazočnih građana, imena i prezimena 
članova Vijeća nazočnih na zboru, imena i prezimena i funkcije osoba koje je na zbor pozvao Predsjednik 
Vijeća, imena i prezimena izabranih ovjerovitelja, imena i prezimena sudionika u raspravi i njihove izjave, te 
usvojene odluke. 



 Zapisniku se prilaže Odluka o sazivanju mjesnog zbora građana. 
 

Članak 22. 
 

Zapisnik se sastavlja u tri primjerka. Izvornik zapisnika pohranjuje se u pismohrani Grada Rijeke, a po 
jedan primjerak dostavlja se ovjeroviteljima zapisnika. 
 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 23. 
 
 Prijedlog za promjenu Pravila mogu podnijeti Predsjednik Vijeća, dva člana Vijeća  ili Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu. 
 U slučaju iz stavka 4 članka 4. ovih Pravila Prijedlog za promjenu Pravila osim Predsjednika Vijeća i 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu podnijeti tri člana Vijeća. 
 O promjeni Pravila odlučuje Vijeće, većinom glasova svih članova Vijeća. 
 
 

Članak 24. 
 
 Na dan stupanja na snagu ovih Pravila, prestaju važiti Pravila od ___________godine. 
 

Članak 25. 
 
 Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.  
 
Prilog 2 – Poslovnik o radu VMO Školjić 
 

Na temelju članka 61.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 i 144/12 ) i članka 86. Statuta 
Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10 i 5/13 i "Službene 
novine Grada Rijeke" broj 7/14)), Vijeće Mjesnog odbora Školjić, na sjednici  01.12.2014. godine, 
donijelo je 

 
P O S L O V N I K    

VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 
 
 

I.    OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Poslovnikom se uređuje načina rada Vijeća Mjesnog odbora Školjić(u daljnjem tekstu: 
Vijeće), a osobito: 
- konstituiranje Vijeća, 
- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,  
- prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća, 
- prestanak mandata članova Vijeća, razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika, 
- poslovni red na sjednicama Vijeća i donošenje akata, 
- osnivanje i način rada radnih tijela Vijeća, 
- javnost rada Vijeća, 
- obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za Vijeće. 
 
 
II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA 
 

Članak 2. 
 

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva i predlaže dnevni red, Gradonačelnik Grada Rijeke ili 
osoba koju on ovlasti, u roku od 30 dana od objave konačnih rezultata izbora. 

Ako se vijeće ne konstituira u roku iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik ili ovlašteni 
sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna 
sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat 
će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana. 
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Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je 
nazočna većina svih članova vijeća.  

 
Članak 3. 

 
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika Vijeća, predsjeda prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.  
Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi 

izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću. 
 

Članak 4. 
 

Sjednicu otvara i vodi do izbora privremenog predsjedatelja osoba koju je ovlastio 
Gradonačelnik.  

Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice na prijedlog 
predsjedavatelja, a o čemu odlučuje Vijeće većinom glasova. 
 

 
 
 
 

Članak 5. 
 

Na konstituirajućoj sjednici osoba koju je ovlastio gradonačelnik za vođenje sjednice upoznaje 
Vijeće s izvješćem Izbornog povjerenstva o provedenim izborima i izabranim članovima Vijeća. 

 
Članak 6. 

 
 Nakon što Vijeće primi na znanje Izvješće iz Članka 5. ovoga Poslovnika, članovi Vijeća daju 
prisegu. 
 Tekst prisege glasi: 

“Prisežem, da ću dužnost člana Vijeća mjesnog odbora obavljati savjesno i odgovorno i da ću 
se u svom radu pridržavati Ustava, Zakona, Statuta Grada Rijeke te Pravila i Poslovnika o radu 
Vijeća mjesnog odbora i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak 
Republike Hrvatske, Grada Rijeke i mjesnog odbora.” 

Predsjedatelj izgovara riječi prisege, a članovi Vijeća mjesnog odbra nakon čitanja teksta 
prisege izgovaraju “prisežem” i potpisuju tekst prisege, te ga predaju predsjedavatelju.  
 

Članak 7. 
 
 Član Vijeća koji nije nazočan na konstituirajućoj sjednici, odnosno zamjenik vijećnika koji 
počinje obnašati dužnost člana Vijeća, polaže prisegu na prvoj sjednici Vijeća kojoj je nazočan. 
 
 
III. IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA VIJEĆA 
 

Članak 8. 
 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća bira se na konstituirajućoj sjednici. 
Izbor predsjednika Vijeća obavlja se javnim glasovanjem/tajnim glasovanjem putem glasačkih 

listića  
Za predsjednika Vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova Vijeća. 
Ako niti jedan kandidat ne dobije većinu glasova svih članova Vijeća predsjedatelj proglašava 

stanku od 15 minuta nakon čega se izbori ponavljaju. 
Ako niti u drugom glasovanju ne bude izabran predsjednik Vijeća, predsjedatelj prekida 

sjednicu.  
 

Članak 9. 
 

Predsjedatelj poziva izabrane članove Vijeća da glasuju o predsjedniku Vijeća i utvrđuje 
rezultat glasovanja. 

O izboru predsjednika Vijeća vodi se zapisnik koji vodi referent. 
 

Članak 10. 



 
Zamjenik predsjednika Vijeća bira se na način i po postupku utvrđenim za izbor predsjednika 

Vijeća. 
Izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova Vijeća. 
 
   

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I   
            ČLANOVA VIJEĆA 
 

Članak 11. 
 

Predsjednik Vijeća: 

 predstavlja i zastupa mjesni odbor, 

 saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Vijeća i potpisuje akte 
Vijeća, 

 provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća, 

 vodi mjesne zborove građana, 

 informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor, 

 brine o javnosti rada mjesnog odbora, 

 obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće. 
Predsjednik Vijeća za svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora. 

 
Članak 12. 

 
 Zamjenik predsjednika Vijeća pomaže u radu predsjedniku Vijeća te obavlja poslove iz 
njegova djelokruga za koje ga on ovlasti. 
 Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik predsjednika dužan je pridržavati se uputa 
predsjednika Vijeća. 
 Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, zamjenik predsjednika ima prava i dužnosti 
predsjednika Vijeća.  
 U slučaju ostavke ili izglasavanja nepovjerenja Predsjedniku Vijeća, zamjenik predsjednika 
ima prava i dužnosti predsjednika do izbora novog Predsjednika Vijeća, ali ne duže od 30 dana. 

 
Članak 13. 

 
Član Vijeća ima sljedeća prava i dužnosti: 

 prisustvovati sjednicama Vijeća, 

 predlagati Vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga, 

 raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća, 

 obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Vijeće. 
 

Članak 14. 
 
 Vijećnik ima pravo na naknadu troškova nastalih u svezi s radom u Vijeću, u visini i na način 
određen posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke. 
 

Članak 15. 
 
Predsjednik, zamjenik predsjednika i član Vijeća ne smiju se u obavljanju privatnih poslova, 

gospodarskih i drugih djelatnosti, bilo za sebe bilo za svojeg poslodavca, koristiti položajem člana 
Vijeća i naglašavati tu dužnost. 

 
 

V. PRESTANAK ČLANSTVA U VIJEĆU, RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA I  
           ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA VIJEĆA 
 

Članak 16. 
 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka 
mandata. 

Prijedlog za razrješenje mogu dati tri člana Vijeća ukoliko predlagatelji smatraju da 
predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća ili da je 
zlouporabio položaj ili prekoračio ovlasti. 



 
Članak 17. 

 
Predsjednik odnosno zamjenik predsjednika Vijeća može podnijeti ostavku. 
Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Vijeća dužnost prestaje danom kada Vijeće utvrdi 

činjenicu podnošenja ostavke na dužnost. 
U slučaju iz stavka 2. ovog članka Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 

dana. 
 

Članak 18. 
 
 Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u slučajevima 
određenim zakonom i drugim propisima. 
 Mirovanje mandata člana Vijeća i prestanak mirovanja mandata člana Vijeća nastupa u 
slučajevima određenim zakonom. 
 O nastupu mirovanja odnosno prestanku mandata člana Vijeća te početku mandata 
zamjeniku Vijeće ne odlučuje, već te činjenice prima k znanju bez glasovanja. 
 

Članak 19. 
 

Članovi Vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Vijeća mandat 
prestane prije isteka vremena na koje je izabran. 

Člana Vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje 
je izabrani član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste. 

Člana Vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje 
neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u 
trenutku izbora pripadao član Vijeća kojem je prestao mandat. 

Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani 
kandidat. 

 Mandat novog člana Vijeća započinje potpisom prisege o prihvaćanju dužnosti člana Vijeća, 
a traje do isteka mandata Vijeća. 
 
 
VI.  POSLOVNI RED SJEDNICE VIJEĆA I DONOŠENJE AKATA VIJEĆA  
 

Članak 20. 
 

 Vijeće radi na sjednicama. 
 Sjednice Vijeća održavaju se u pravilu jednom mjesečno, a najmanje jednom u tri mjeseca. 
Predsjednik Vijeća sazvat će sjednicu ako to zatraže tri člana Vijeća, u roku od 15 dana od 

dana dostave zahtjeva. 
Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u rokovima utvrđenim u stavku 3. ovoga članka, 

sjednicu će sazvati Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti u roku od osam dana nakon isteka 
utvrđenih rokova. 

Sjednicu Vijeća sazvanu na temelju stavka 4. ovoga članka vodi Gradonačelnik ili osoba koju 
on ovlasti, ako sjednici nisu nazočni Predsjednik ili zamjenik predsjednika Vijeća. 

Sjednici vijeća nazočan je i referent. 
 

Članak 21. 
 

 Poziv za sjednicu i dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća. 
 Poziv za sjednicu obvezno sadržava dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice i predloženi 

dnevni red. 
 Pozive za sjednicu priprema i šalje referent putem otpremne službe Grada Rijeke, najkasnije 

pet dana prije dana održavanja sjednice. 
 Uz poziv za sjednicu prilažu se svi materijali potrebni za raspravu po predloženim točkama 

dnevnog reda. 
Pozivi i materijali za sjednicu mogu se vijećnicima koji su s time suglasni poslati 

elektroničkom poštom.  
 Iznimno, materijali iz stavka 4. ovoga članka mogu biti dostavljeni članovima Vijeća i na 

sjednici ako zbog objektivnih okolnosti to nije moglo biti učinjeno redovnim putem i u rokovima iz 
stavka 3. ovoga članka. 

 U slučaju iznimne žurnosti, sjednica može biti sazvana i telefonski. 
 



Članak  22. 
 
U slučaju odsutnosti, član Vijeća dužan je o istoj obavijestiti referenta najkasnije na dan 

održavanja sjednice. 
Ukoliko zbog najavljenih nedolazaka nije osiguran kvorum, predsjednik Vijeća će telefonski 

odgoditi sjednicu i istu ponovno sazvati u roku od sedam dana, a referent će o istome sastaviti 
službenu zabilješku. 

 
Članak 23. 

 
Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća, odnosno predsjedatelj sjednice. 
Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj može vijećniku izreći stegovnu mjeru: 

1. opomenu, 
2. opomenu s oduzimanjem riječi, 
3. udaljavanje sa sjednice. 

 
Članak 24. 

 
Opomena se izriče vijećniku koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom remeti mir ili na 

drugi način krši odredbe ovog Poslovnika, a naročito ako: 

 se u govoru ne drži predmeta o kojem se raspravlja, 

 govori, a nije dobio odobrenje predsjedatelja, 

 svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika, 

 omalovažava ili vrijeđa predsjednika Vijeća, druge vijećnike ili druge osobe nazočne na 
sjednici, 

 na drugi način remeti red na sjednici. 
 

Članak 25. 
 

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku koji i nakon izrečene opomene svojim 
vladanjem ili govorom remeti mir ili na drugi način krši odredbe ovog Poslovnika. 
 

Članak 26. 
 

Mjera udaljenja sa sjednice može se izreći vijećniku koji i nakon izrečene opomene s 
oduzimanjem riječi svojim vladanjem ili govorom remeti mir ili na drugi način krši odredbe ovog 
Poslovnika. 

Mjera udaljenja sa sjednice izreći će se vijećniku koji  je svojim ponašanjem toliko narušio red 
ili odredbe ovog Poslovnika tako da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje. 

Ako se vijećnik, nakon izricanja ove mjere ne udalji sa sjednice, predsjedatelj će prekinuti rad 
sjednice dok se vijećnik ne udalji s iste ili, ukoliko vijećnik odbija napustiti sjednicu, prekinuti rad 
sjednice i sazvati njen nastavak u roku od 7 (sedam) dana. 

 
 

Članak 27. 
 

Na sjednici Vijeća vodi se zapisnik. 
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici: redni broj sjednice, dan i mjesto 

održavanja, vrijeme početka, popis nazočnih, dnevni red, tekst donesenih zaključaka i odluka po 
točkama dnevnog reda s rezultatom glasovanja, te vrijeme završetka sjednice. 

Uz podatke iz stavka 1. ovog članka u zapisnik se mogu unijeti i drugi podaci za koje 
zapisničar ili članovi Vijeća procijene da su bitni. 

Tijek rasprave u pravilu se ne unosi u zapisnik, ali svaki sudionik rasprave može zatražiti da 
se njegova izjava unese u zapisnik. 

Zapisnik vodi referent, a u slučaju njegove spriječenosti osoba koju ovlasti Predsjednik Vijeća. 
Zapisnik potpisuje predsjedatelj i zapisničar. 
Izvornik zapisnika pohranjuje se pismohrani Grada Rijeke. 

 
Članak 28. 

 
 Zapisnik sa sjednice dostavlja se svim članovima Vijeća u materijalima za narednu sjednicu 

Vijeća. 



 Zapisnik se u pravilu usvaja na prvoj narednoj sjednici Vijeća, s eventualnim usvojenim 
izmjenama i dopunama u odnosu na prvotni tekst zapisnika. 

Usvojeni zapisnik sa sjednice Vijeća objavljuje se na internet stranici Mjesnog odbora  
 

Članak 29. 
 

 Nakon otvaranja sjednice predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u vezi s radom 
sjednice te obavještava članove Vijeća o broju nazočnih vijećnika. 

Sjednica će se odgoditi neovisno o utvrđenom kvorumu, ako na istoj nisu nazočni ni 
Predsjednik ni zamjenik predsjednika Vijeća. 

 U slučaju iz stavka 2. ovog članka referent izrađuje službenu bilješku. 
 

Članak 30. 
 

Nakon usvajanja zapisnika prelazi se na utvrđivanje predloženog dnevnog reda. 
Dnevni red sjednice Vijeća predlaže Predsjednik Vijeća. 
Na predloženi dnevni red, svaki član Vijeća ima pravo predlagati izmjene i dopune 

predloženog dnevnog reda. 
Nakon što je utvrđen dnevni red sukladno odredbama ovoga Poslovnika, Predsjednik Vijeća 

objavljuje usvojeni dnevni red. 
 Poslije utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na raspravu po pojedinim točkama dnevnog reda 

i to redom koji je utvrđen u dnevnom redu. 
Predsjednik Vijeća daje riječ sudionicima na sjednici prema redoslijedu prijava za raspravu. 

 
Članak 31. 

 
Na sjednici se zaključci i odluke donose javnim glasovanjem “za”, “protiv” i “suzdržan”. 
Ako po pojedinoj točki dnevnog reda postoje dva ili više prijedloga zaključaka, odluka, za 

svaki se glasuje posebno. 
Zaključak je usvojen ako je za njega glasovala većina nazočnih članova Vijeća. 
Većinom glasova svih članova Vijeća donose se: 

 poslovnik o radu,  

 pravila mjesnog odbora,  

 program rada, 

 financijski plan,  

 godišnji obračun o izvršenju financijskog plana,  

 odluke o sazivanju mjesnih zborova građana.  
 Zaključci i drugi akti utvrđeni na sjednici obvezujući su za Vijeće, te za referenta u djelokrugu 

njegova rada. 
 
 
VII.  OSNIVANJE I NAČIN RADA RADNIH TIJELA VIJEĆA 
 

Članak 32. 
 
 Vijeće može osnovati stalna i povremena radna tijela. 
 Radna tijela osnivaju se odlukom Vijeća kojom se uređuje njihov naziv, sastav, broj članova, 
djelokrug i način rada. 

U radnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja o kojima se raspravlja ili odlučuje u Vijeću. 
 Predsjednika radnog tijela imenuje Vijeće. 

Sjednicu radnog tijela saziva i vodi predsjednik radnog tijela. 
Predsjednik radnog tijela predsjedava njegovim sjednicama i izvještava Vijeće o usvojenim 

zaključcima. 
 

Članak 33. 
 
 Radno tijelo može zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici 
nazočna većina članova radnog tijela, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.  
 
 
VIII. JAVNOST RADA VIJEĆA 
 

Članak 34. 



 
 Rad Vijeća mjesnog odbora je javan. 
 Predsjednik Vijeća upoznat će javnost s obavljanjem poslova iz djelokruga rada Vijeća putem 
oglasne ploče mjesnog odbora, internet stranica mjesnog odbora na portalu Grada Rijeke ili na drugi 
prikladan način. 
 

Članak 35.  
 
 Građani imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća. 
 Građani su dužni pismeno najaviti svoju nazočnost na sjednici Vijeća najkasnije dan prije 
održavanja sjednice. 
 Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih 
uvjeta i održavanja reda na sjednici. 
 
 

Članak 36. 
 

Građani mogu sudjelovati u raspravi ukoliko im to odobri predsjedatelj, po točkama dnevnog 
reda u kojima se rješava o pitanjima od njihova najneposrednijeg interesa. 

Prema građanima koji na bilo koji način remete mir na sjednici predsjedatelj može izreći 
stegovne mjere opomene, opomene s oduzimanjem riječi i udaljavanja sa sjednice na način utvrđen 
za izricanje stegovnih mjera vijećnicima. 
 
 
 
 
IX.  OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH  
             POSLOVA ZA VIJEĆE  
 

Članak 37. 
 
 Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnog odbora obavljaju upravna tijela na 
način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada Rijeke 
 
 
X.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 38. 
 

Prijedlog za izmjenu Poslovnika mogu podnijeti predsjednik Vijeća, tri člana vijeća ili Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke. 

 
Članak 39. 

 
 Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik od _________ 

 
Članak 40. 

 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prilog 3 – Pravilnik o nagrađivanju 
  

Na temelju članka 5 . Pravila Mjesnog odbora Školjić, Vijeće Mjesnog odbora Školjić na sjednici 
01.12.2014. godine donijelo je 
 
 

 

P R A V I L N I K 
O NAGRAĐIVANJU FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA ZA DOPRINOS U 

RAZVOJU MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak i način dodjele priznanja fizičkim i pravnim 
osobama za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Školjić (u nastavku teksta: Mjesni odbor). 
 

Članak 2. 
 

Fizička osoba u smislu ovog Pravilnika je osoba koja  se  dobrovoljno i bez naknade uključuje u 
rad Mjesnog odbora i koja istovremeno nije član vijeća mjesnog odbora. 
Pravna osoba u smislu ovog Pravilnika je trgovačko društvo, obrt, ustanova, udruga ili druga 
organizacija građana (izuzev političkih stranaka) koja dobrovoljno potpomaže programske 
aktivnosti mjesnog odbora. 
 

Članak 3. 
 

Doprinosima u razvoju mjesnog odbora smatraju se naročito aktivnosti: 
 

- na poboljšanju komunalnog standarda građana, 
- u zaštiti okoliša i estetskom uređenju mjesta stanovanja i područja mjesnog odbora, 
- u zadovoljavanju kulturnih potreba, 
- u socijalnoj skrbi i humanitarnom radu, 
- u zadovoljavanju javno zdravstvenih potreba, 
- na poboljšanju uvjeta života djece, mladeži i starijih osoba, 
- na unaprjeđenju sporta, poglavito za djecu i mladež, 
- na razvoju dobrosusjedskih odnosa i jačanju snaga i aktivnosti lokalne zajednice 
- te druge aktivnosti kojima se razvija ugled i značaj mjesnog odbora, mjesne samouprave u cjelini 
i promiče partnerski i suodgovorni odnos mjesnog odbora i Grada Rijeke. 

 

Članak 4. 
 

Za doprinose iz članka 3. ovog Pravilnika zaslužnim fizičkim i pravnim osobama dodjeljuju se 
priznanja. 
 

Članak 5. 
 

Priznanja se mogu dati u obliku: 
 

- nagrada, 
- zahvalnica, 
- plaketa, 
- javnih zahvala. 

 

Članak 6. 
 

Nagrada je priznanje koje se u pravilu dodjeljuje fizičkoj osobi. 
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Nagrada  je  u  vidu  dara  ili  poklon-bona  (suvenir,  knjiga,  sadnice,  karte  za  kazališne 
predstave, koncerte, sportske priredbe i sl.). 
Vrsta nagrade ovisi o aktivnostima u kojima je fizička osoba dala svoj doprinos u radu 
mjesnog odbora i novčana vrijednost jednog dara ne može biti veća od 500,00 kuna. 
Nagrada se dodjeljuje jedanput godišnje. 
 

Članak 7. 
 

Zahvalnica je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i/ili pravnoj osobi. Izgled i 
sadržaj zahvalnice utvrđuje vijeće mjesnog odbora. 
Zahvalnica se dodjeljuje jedanput godišnje. 
 

Članak 8. 
 

Plaketa je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj i/ili pravnoj osobi. Izgled i 
sadržaj plakete utvrđuje vijeće mjesnog odbora. 
Plaketa  se  u  načelu  dodjeljuje  jedanput  za  mandata  vijeća  mjesnog  odbora  i  to  za 
kontinuirani doprinos fizičke i/ili pravne osobe u radu mjesnog odbora. 
Iznimno, plaketa se može dodijeliti i za jednokratni doprinos ukoliko je isti takvog značaja da je 
znatno unaprijedio kvalitetu svakodnevnog života i rada na području mjesnog odbora. 
 

Članak 9. 
 

Javna zahvala je priznanje koje se dodjeljuje pravnoj i fizičkoj osobi koristeći  javne medije kao 
što su novine, radio, televizija, web stranice, oglasna ploča mjesnog odbora i sl. 
Javna zahvala upućuje se prigodom značajnih datuma kao što su Dan mjesnog odbora, Božićni i 
Novogodišnji praznici, te prigodom drugih oblika odnosa vijeća mjesnog odbora s medijima 
(konferencija za novinare, reportaže, intervjui i sl.). 
Javnom zahvalom upućenom pravnoj osobi ne smije se obavljati promidžba proizvoda i 
usluga iz djelatnosti koju pravna osoba obavlja. 
 
 
 
II. UVJETI, POSTUPAK I NAČIN DODJELJIVANJA PRIZNANJA 

 

Članak 10. 
 

Osnovni uvjeti za dodjelu priznanja fizičkim osobama iz ovog Pravilnika su: 
 

- da su aktivno inicirali, pomagali i sudjelovali u ostvarivanju određenih akcija na području 
mjesnog odbora, te pomagali u realizaciji drugih aktivnosti iz djelokruga rada mjesnog odbora, 
- da je vidljiv rezultat rada, 
- da su nastojali uključiti u rad i druge ljude. 

 

Članak 11. 
 

Osnovni uvjeti za dodjelu priznanja pravnim osobama iz ovog Pravilnika su: 
 

- da su materijalno, financijski i/ili kadrovski potpomagali djelatnosti mjesnog odbora, 
- da bez njihove potpore realizacija pojedinih aktivnosti u mjesnom odboru ne bi bila moguća ili 
ne bi bila zadovoljavajuća. 

 

Članak 12. 
 

Prijedloge za dodjelu priznanja može dati član vijeća mjesnog odbora, član radnog tijela vijeća i 
građani s područja Mjesnog odbora. 
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Prijedlozi moraju biti u pismenom obliku s obrazloženjem. 
 

Članak 13. 
 

O prikupljenim prijedlozima vijeće mjesnog odbora odlučuje javnim glasovanjem, većinom 
glasova svih članova Vijeća. 
Vijeće može usvojiti i više prijedloga, ali zasluge fizičkih i pravnih osoba moraju biti jednake ili 
približno jednake. 
Vijeće utvrđuje vrstu priznanja koje će se dodijeliti s time da se uz nagradu može dodijeliti i 
zahvalnica. 
Vijeće ne mora prihvatiti niti jedan od prijedloga, odnosno može donijeti odluku da se ne 
dodijeli niti jedno priznanje. 

Članak 14. 
 

Fizičke i pravne osobe koji su izuzetno zaslužni za postignuća u razvoju Mjesnog odbora, vijeće 
može predložiti za nagradu na nivou Grada Rijeke. 

Članak 15. Priznanje u pravilu dodjeljuje Predsjednik 

Vijeća. 
Iznimno, u slučaju opravdane spriječenosti predsjednika priznanje može dodijeliti zamjenik 
predsjednika ili drugi član Vijeća. 
 
 
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 16. 
 

Prijedloge za izmjene i dopune ovog Pravilnika mogu podnijeti vijeće mjesnog odbora, radna 
tijela vijeća i građani s područja mjesnog odbora. 

 

                        Članak 17. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Prilog 4 – Lista komunalnih prioriteta MO Školjić za 2015. godinu 

  

R. br. 
MO 

OPIS Nadležnost Plan 2015. Komentar 

1 Sanacija odvodnje 
oborinskih voda u ulici 
Školjić kod k.br. 6 

RP 20.000,00   

2 Sanacija kolnika u ulici 
Janeza Trdine i trgu Pul 
Vele crikve 

RP 42.000,00 dopunjen i izmijenjen 
prioritet uz suglasnost RP - 
Leo Kurilić 

3 Proširenje javne rasvjete u 
prolazu između ulice Đure 
Šporera i Ulice Andrije 
Medulića 

EN 18.000,00   

 


