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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
           GRAD RIJEKA 
            GRADONAČELNIK 
KLASA: 023-01/17-04/103 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1 
Rijeka, 6. 12. 2017. 
 
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
N/r predsjedniku Tihomiru Čordaševu  

 
 
 
 Na temelju članka 82. i 119. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-

goranske županije broj 24/09, 11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14 i 7/16-

pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke Prijedlog Statutarne odluke o 
promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić. 
 

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni 

tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka 

Obersnela i mr.sc. Mladena Vukelića, pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 

 
 
 
 
         G R A D O N A Č E L N I K 

 
                                                                              
 

                       mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 
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Obrazloženje 
Prijedloga statutarne odluke o promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić 

 
 Na temelju zaključaka sa sjednica održanih 28. listopada 2016. godine i 20. prosinca 

2016. godine Vijeće mjesnog odbora Školjić je 24. siječnja 2017. godine, uputilo Odboru za 
mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke Prijedlog za pokretanje postupka 
promjene naziva mjesnog odbora Školjić u Mjesni odbor Školjić – Stari grad (u daljnjem 
tekstu: Prijedlog).  

Između ostalog, u Prijedlogu se navodi da je Mjesni odbor osnovan Zaključkom o 
utvrđivanju osnutka mjesnih odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 
20/97) te da obuhvaća užu zonu Školjića i gotovo cijelo područje povijesno i kolokvijalno 
poznato kao riječki Stari grad. Navedena gradska područja prostorno su povezana, ali 
istodobno predstavljaju dvije zasebne i različite urbanistički prepoznatljive cjeline. Iako 
prostorno povezana, ova dva gradska područja u gradskoj memoriji – povijesno, 
urbanistički, arhitektonski i kulturno - Riječanima predstavljaju dvije zasebne cjeline, svaka 
prepoznatljiva na svoj specifičan način. 

Mišljenje je Vijeća mjesnog odbora Školjić kako bi se dodavanjem imena STARI 
GRAD u naziv mjesnog odbora jasnije i točnije definiralo područje navedenog mjesnog 
odbora te bi pridonijelo prepoznatljivosti ovog oblika mjesne samouprave među građanima 
Starog grada. Promjenom naziva ne bi došlo do promjena granica područja koje danas 
obuhvaća Mjesni odbor Školjić, a napominje se da na području Grada Rijeke već postoji 
nekoliko mjesnih odbora s dvojnim nazivom odnosno kojima su u nazivu navedene dvije 
gradske cjeline.  

 
 Prema odredbi članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 
137/15) određeno je da se mjesni odbor osniva statutom jedinice lokalne samouprave kao 
oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od 
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 

 Odredbom članka 58. Zakona određeno je da inicijativu i prijedlog za osnivanje 
mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja te druga tijela 
određena u statutu općine odnosno grada. 

 Postupak davanja inicijative odnosno prijedloga za osnivanje mjesnog odbora 
uređen je člankom 82. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14 i 7/16 – 
pročišćeni tekst). Sukladno navedenoj odredbi, inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog 
odbora mogu dati: 

- 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje 
mjesnog odbora, 

- organizacije i udruge građana, 
- radna tijela Gradskog vijeća, i 
- Gradonačelnik. 

 O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog 
odbora, o spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog odbora odlučuje se na 
način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora. Gradsko vijeće odlučuje 
o navedenoj inicijativi uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog odbora na koje se 
promjena odnosi. 
 Članovi Odbora za mjesnu samoupravu su na sjednici održanoj 27. veljače 2017. 
godine jednoglasno podržali prijedlog Vijeća mjesnog odbora Školjić i utvrdili njegovu 
osnovanost posebno u smislu daljnje prepoznatljivosti mjesne samouprave među 
građanima područja za koje se promjena predlaže. U tom smislu Odbor je donio zaključak 
kojim daje inicijativu i prijedlog za promjenu naziva Mjesnog odbora Školjić u Mjesni odbor 
Školjić – Stari Grad, čime je utvrđeno da je ispunjen uvjet za pokretanje inicijative u smislu 
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članka 82. Statuta Grada Rijeke, s obzirom da se radi o radnom tijelu Gradskog vijeća 
Grada Rijeke. Odbor za mjesnu samoupravu, u ovom mandatu, je na sjednici održanoj 24. 
listopada 2017. godine potvrdio navedeni zaključak o pokretanju postupka promjene naziva 
Mjesnog odbora Školjić u Mjesni odbor Školjić – Stari grad. 
 Prijedlog za pokretanje postupka promjene naziva mjesnog odbora Vijeća mjesnog 
odbora Školjić od 24. siječnja 2017. smatra se prethodnim mišljenjem mjesnog odbora na 
koje se promjena odnosi. 
 S obzirom na navedeno, a cijeneći osnovanost predložene promjene, predlažem da 
se naziv Mjesnog odbora Školjić promijeni u Mjesni odbor Školjić – Stari grad, sa 
dosadašnjim sjedištem u ulici Žrtava fašizma 2/II, na području i u granicama utvrđenim u 
Odluci o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 11/10).  
 Prijedlog promjene naziva mjesnog odbora predstavlja izmjenu odredbi Statuta 
Grada Rijeke, stoga sukladno članku 119. Statuta kao ovlašteni predlagatelj, predlažem 
Gradskom vijeću Grada Rijeke da razmotri i donese Statutarnu odluku o promjeni naziva 
Mjesnog odbora Školjić, u predloženom tekstu. 
 
 
 
 
 
 
Prilozi: 

- Zaključak Odbora za mjesnu samoupravu 
- Prijedlog Vijeća mjesnog odbora Školjić  
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 Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 
– pročišćeni tekst i 137/15) te članka 46. i 82. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 
7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____________ 
2017. godine, donijelo je 
 
 

S T A T U T A R N U  O D L U K U 
o promjeni naziva Mjesnog odbora Školjić 

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom se Statutarnom odlukom mijenja naziv Mjesnog odbora Školjić u Mjesni odbor 
Školjić – Stari grad. 
 

Članak 2. 
 

 Područje, granice i sjedište mjesnog odbora iz članka 1. ove Odluke utvrđeno je 
Odlukom o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 

Članak 3. 
 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim 
novinama Grada Rijeke". 
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