
Konačni prijedlog                                                                           Predlagač: Gradonačelnik 
Na temelju članka 86. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj  

6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ____ sjednici održanoj 
dana _____________ 2014. godine donijelo 
 
 

STATUTARNU ODLUKU 
o osnivanju Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom osniva Mjesni odbor Sv. Antun-Žrnovo, Žrnovo, kao nova jedinica 
mjesne samouprave na području Grada Korčule. 
 

Članak 2. 
(1) Mjesni odbor Sv. Antun-Žrnovo osniva se za dio područja koje je prije pripadalo 

Mjesnom odboru Žrnovo, a granica Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo u odnosu na Mjesni 
odbor Žrnovo, odnosno Gradski kotar Sv. Antun (k.o. Korčula), odnosno Općini Lumbarda 
utvrđuje se graničnom crtom: 

-  koja se na istoku graniči sa granicom Općine Lumbarda (k.o. Lumbarda), 
-  koja se na sjeveru i sjeveroistoku graniči sa granicom naselja Korčula (k.o. Korčula), 
- te koja se na jugu, jugozapadu i sjeverozapadu graniči s parcelama (čest. zem.) 

4670/8, 4669, 4670/2, 4670/3, 4670/5,4670/6, 4589/17, 4589/6, 4589/19, 4589/9, 4589/39, 
4589/38, 4589/37, 4593/2, 4474/3, 4593/4, 4475/2, 4475/12, 4475/15, 4475/11, 4475/10, 
4475/19, 4593/4, 4475/39, 4475/28, 4474/4, 4474/1, 4474/2, 4398/1, 4448/1, 4448/2, 4450 i 
4427/3 k.o. Žrnovo koje ostaju pod Mjesni odbor Žrnovo. 

 (2) Opisno utvrđenje granice iz stavka 1. ovog članka popraćeno je grafičkim 
prikazom granice na katastarskom planu koji je sastavni dio ove Statutarne odluke. 

 
Članak 3. 

 Vijeće Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo broji pet članova. 
 

Članak 4. 
 Izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo održat će se u vrijeme 
redovnih izbora za članove drugih mjesnih odbora odnosno gradskih kotara (ožujak 2015.) 

 
Članak 5. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
glasniku Grada Korčule“. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Korčula, 
                                                                                                              PREDJEDNICA     
                                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA 
 
O b r a z l o ž e n j e 
 
Temeljem članka 83. Statuta Grada Korčule preko 20% birača upisanih u popis birača s 
područja od kojeg se dijela područja namjerava osnovati novi MO podnijeli su inicijativu za 



osnivanje novog MO i to MO Sv. Antun-Žrnovo, koji je popraćen, osim opisnog 
razgraničenja i grafičkim prikazom granica područja za koje se predlaže osnivanje MO. 
Prijedlog sadrži sve što je propisano čl. 83. Statuta, i kao takav je upućen sukladno čl. 84. st. 
1. Statuta na mišljenje Vijeću MO Žrnovo s obzirom da se predlaže osnivanje novog MO na 
dijelu području dosadašnjeg  MO Žrnovo. 
Vijeće MO Žrnovo se očitovalo te dalo pozitivno mišljenje uz poštivanje dvaju uvjeta. Jedan 
se odnosi da smatraju da kako na području Grada Korčule već postoji GK Sv. Antun  
predloženo ime je neprimjereno jer se predmetno područje u svim prostornom planskim 
dokumentima, mapama pa tako i u PUP stambene zone Luka k.o. Žrnovo naziva Luka, stoga 
traže da novo osnovani mjesni odbor koristi ime MO Žrnovo-Luka. Drugi uvjet se odnosi, da 
u slučaju prodaje čest. zem. 45897 k.o. Žrnovo traže da se raspodjela sredstava izvrši 
temeljem prijedloga programa radova  projekata koji će se financirati sredstvima ostvarenim 
prodajom čest. zem. 4589/7 k.o. Žrnovo, koji je 2008. godine  donesen od strane MO Žrnovo, 
MO Žrnovo-Postrana i MO Medvinjak. Nastavno, Vijeće MO Žrnovo je u svom iskazanom 
mišljenju, istaknulo da ukoliko se ne ispoštuju navedeni uvjeti, da Vijeće MO Žrnovo ne daje 
pozitivno mišljenje o osnivanju novog mjesnog odbora na prostoru Luke. 
Inicijativa građana za osnivanje novog mjesnog odbora je valjana i utemeljena na Statutu. U 
proceduri poštovana je odredba o traženju mišljenja vijeća MO na čije se dijelu područja 
predlaže osnivanje novog mjesnog odbora, koje se je o tome očitovalo.  
Mišljenje MO Žrnovo ne obvezuje niti predlagatelja u smislu čl. 84. st. 3. Statuta niti Gradsko 
vijeće. 
Uvažavajući načelo prava građana na mjesnu samoupravu, valjane inicijative građana, a u 
skladu s čl. 84. st. 3. Statuta, Gradonačelnik predlaže predmetnu Statutarnu odluku, kojom se 
predlaže osnivanje novog MO, i to pod nazivom MO Sv. Antun-Žrnovo, i u granicama, kako 
su to građani predložili.  
Broj članova vijeća temelji se na čl. 93. Statuta, a koji navodi da vijeće mjesnog odbora koji 
ima do 500 stanovnika broji pet članova, a što je ovdje slučaj. 
Izbori će se održati zajedno s redovnim izborima u 2015. godini (tijekom ožujka) a što se 
temelji na odredbi čl. 86. Statuta (jer od donošenja ove Odluke do redovnih izbora za 
postojeće mjesne odbore i gradske kotare, koji bi se prema postojećoj Odluci o izboru članova 
vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora trebali održati treće nedjelje u ožujku 2015., neće 
proći više od godine dana). 
 


