
Pokrenut postupak za reizbor Mjesnog odbora 
u Podšpilju 

Na inicijativu grupe građana gradonačelnica grada Komiže Tonka Ivčević pokrenula je postupak za reizbor 

Mjesnog odbora u Podšpilju. 

 

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova 

svakodnevnog i neposrednog interesa, a muke s formiranjem mjesnog odbora u ovom malom viškom selu 

traju još od prvog saziva ovog tijela, kada je 2001. godine Gradsko vijeće Grada Komiže donijelo odluku o 

njegovom osnivanju. 

Naime, tada su izabrani članovi Mjesnog odbora Podšpilje, ali nikada nisu uspjeli održati niti jednu važeću 

formalnu sjednicu. Razlog tomu je pretežno staračko stanovništvo i višedesetljetna depopulacija ovog sela. 

Ovim povodom posjetili smo Grad Komižu te o ovom problemu razgovarali s komiškom gradonačelnicom, 

kao i s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže. 

Pročelnik Ante Jurić nam je objasnio kompliciranu i skupu proceduru koju traže hrvatski zakoni u postupku 

izbora i formiranja mjesnih odbora. Naime, da bi se formirao Mjesni odbor potrebno je organizirati izbore, 

kao i za sva druga predstavnička tijela, a da bi izbori bili pravovaljani i u skladu s zakonom, potrebno je 

prethodno oformiti izborna tijela, te za naknade njihovih članova osigurati pozamašna sredstva, kojih mali 

gradovi teško pronalaze u stavkama svojih proračuna. Navodno, naknada jednog člana izbornog tijela, koji 

po zakonu mora imati određenu visoku stručnu spremu, iznosi preko šest tisuća kuna. 

U Gradu Komiži nam kažu kako su ovaj problem pokušavali riješiti dogovorno s mogućim članovima tih 

izbornih tijela, ali se ovi nisu htjeli odreći dijela svojih naknada. 

Komiška gradonačelnica nam kaže kako je u svom uredu primila grupu građana zainteresiranu za 

formiranje Mjesnog odbora u Podšpilju, kako u potpunosti razumije njihove zahtjeve, te da je i sama uložila 

silan trud kako bi riješila ovaj problem. Međutim, da bi netko mogao biti kandidat, a ako bude izabran, i član 

Mjesnog odbora, mora imati prijavljeno mjesto boravka u toj izbornoj jedinici, što nije slučaj sa svim 

predstavnicima ove inicijative. 

Objašnjava nam kako je dala nalog pročelniku Grada Komiže da pripremi akt o pokretanju postupka izbora 

za Mjesni odbor Podšpilje, kojeg će potom uputiti na razmatranje Gradskom vijeću. Ujedno priprema i 

rebalans gradskog proračuna, kako bi se ovi izbori mogli i održati. 

Prijedlog gradonačelnice Gradskom vijeću je da se izbori za Mjesni odbor Podšpilje održe paralelno s 

nadolazećim parlamentarnim izborima, jer iako za Mjesni odbor treba formirati zasebna izborna tijela, 

troškovi bi bili znatno manji, a i građani ne bi trebali na izbore izlaziti više puta. Ujedno izražava nadu kako 

će se nakon izbora taj Mjesni odbor zaista i sastajati i funkcionirati. 



Pitamo je i o gradskim prostorima koji se nalaze na području Podšpilja, zar ne bi bilo pravedno i pošteno da 

ih koriste udruge koje djeluju na tom području? 

– Pa zar ih sada koriste izvanzemaljci ili upravo udruge s tog područja? – spremno nam odgovara komiška 

gradonačelnica, te nadodaje kako je u infrastrukturu Prodšpilja (ceste, pristupni putevi, uređenje prostora, 

javna rasvjeta i sl.) uloženo skoro više sredstava nego u samo naselje Komiža. – Dakako, voljeli bi i mi jako 

puno toga, samo treba biti realan i uskladiti želje i mogućnosti. 

Vinko Kalinić 

 


