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Zagreb, 5. lipnja 2017. 

        OPĆINSKOM NAČELNIKU 

         
 
 
Poštovani kolega, 
 
 

Uime Udruge općina u Republici Hrvatskoj i svoje osobno čestitam Vam na izboru za načelnika 
Vaše općine.  

Oni među vama koji su već obnašali ovu važnu i odgovornu, ali nedovoljno uvaženu dužnost u 
okviru hrvatskog političkog sustava, znaju kakav ih težak posao čeka u sljedećem četverogodišnjem 
razdoblju, no sigurno je da njihov entuzijazam neće biti ništa manji od onih koji su se dužnosti latili po prvi 
puta, svi zajedno s nadom da mogu pridonijeti boljitku svoje lokalne zajednice, a samim time i države u 
cjelini.  

Gospodarska situacija u Hrvatskoj daleko je od zadovoljavajuće, životni standard pojedinaca kao i  
ekonomska snaga lokalne samouprave neprekidno su pred izazovima, a fondovski potencijali Europske 
unije dosad nisu bili dovoljno iskorišteni. Sve to rezultira između ostaloga i dramatičnom depopulacijom  i 
odumiranjem hrvatskog sela. Mišljenja sam da je nastupio trenutak kad se lokalna samouprava, u našem 
slučaju općine, mora bolje interesno organizirati i zajednički nastupati s ciljem definiranja najboljih razvojnih 
strategija, nalaženja najoptimalnijih zakonskih rješenja i zastupanja interesa građanki i građana u mjestu 
gdje žive i rade. 
 

Kao neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija utemeljena na načelu dobrovoljnog 
udruživanja, koju su osnovale hrvatske općine s ciljem promocije i zaštite svojih interesa, Udruga općina u 
Republici Hrvatskoj je, kako ocjenjujem, pravo mjesto za zajednički i organizirani nastup. Udruga okuplja 
gotovo 300 općina iz svih hrvatskih županija, ima svoje predstavnike u brojnim savjetodavnim tijelima u 
radnim skupinama središnjih državnih organa, u institucijama i povjerenstvima. Međunarodna suradnja i 
participacija naših predstavnika u tijelima EU također je važnim dijelom aktivnosti i donosi korist u razmjeni 
iskustava i modela dobre prakse, umrežavanju i podizanju kvalitete ljudskih prava. Kad je u pitanju korist 
koju općine dobivaju od svoje Udruge ističem pravno savjetovalište, projektnu i medijsku promidžbu, a 
dokaz da se dobar glas daleko čuje jest i činjenica da udruga godišnje naraste za prosječno desetak novih 
članica. Ne krijemo da je naš konačni cilj okupiti sve hrvatske općine kako bismo reforme odnosno 
unaprjeđenja sustava lokalne samouprave poduprli što kapacitiraniji i mjerodavniji.  
 

Pozivamo Vas stoga da nam se pridružite, kao članica ili općina koja će to tek postati, kako bismo 
zajedničkim angažmanom nastavili rad na izgradnji sustava hrvatske lokalne samouprave.  
 

Detalje o našem radu, uvjetima učlanjenja i članarine te pogodnostima članstva možete pogledati 
na mrežnoj stranici udruge (www.udruga-opcina.hr) ili se možete obratiti tajništvu ureda na tel. 01 3689 153 
ili elektroničkom poštom na info@udruga-opcina.hr. 
 
S poštovanjem, 
                                                                                       

 
                  Đuro Bukvić, 
                  Predsjednik Udruge općina u RH 
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