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Poštovani čitatelji,
Poštovane općine članice Udruge općina kao i one koje to (još)
nisu...
Iza nas je godina turbulentnih promjena na političkoj sceni
Hrvatske, teška godina za funkcioniranje lokalne samouprave,
ali sudeći po ukupnim ekonomskim pokazateljima i nešto
perspektivnije gospodarske okolnosti.
Očito je da svi čimbenici u državi, od najviših organa vlasti
pa do nas u općinama – u hijerarhiji zadnjih ali nikako ne najmanje važnih, moramo uložiti napor da se stabilizira i uskladi
pravni sustav, smanji pretjerana regulacija koja obeshrabruje
poduzetništvo i investicije, kao i započeti razuman i odmjeren
dijalog o reformi lokalne i područne uprave i samouprave koja
je, premda u razvijenim zemljama ključ kvalitete života, kod
nas nerijetko izazivala paušalne ocjene i grube procjene.
Vjerujem da je nastupio početak nove, kvalitetne suradnje u
interesu Udruge općina, Udruge gradova odnosno Zajednice
županija i hrvatske vlade, u konačnici u interesu hrvatskih
građana, dakle svih onih zbog kojih i postoji država, vlast i
lokalna samouprava. Potvrdio je to i četverosatni sastanak
cijelog kabineta Andreja Plenkovića s predstavnicima lokalne
samouprave sredinom prosinca, u formatu kakav odavno nije
zabilježen...
U hrvatskim općinama danas živi 1,3 milijuna stanovnika,
gotovo trećina ukupnog broja, i držim nedopustivim što su
ruralne sredine posljednjih 6-7 godina zapostavljene, što je
komunikacija s nadležnim institucijama i resorima, kao i
s medijima, nekvalitetna i nedostatna. Želimo to izmijeniti,
želimo biti ravnopravnim partnerom, partnerom čiji će se
prijedlozi uvažavati i prihvaćati. Protivim se ocjenama da se
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lokalna samouprava ponaša svojevoljno, da su to „lokalni
šerifi“. Godinama upozoravamo da je stanje neodrživo i da su
potrebne reforme, ali ne bilo kakve, ne promjene lomljenjem
preko koljena, nego funkcionalno-fiskalna decentralizacija.
Načelnici, pogotovo oni s više mandata, najbolje znaju što se
događa i kako se živi u svakom selu i zaseoku naše zemlje.
Upozoravamo neprekidno na depopulaciju jer Hrvatska je izgubila 20 posto stanovnika u ruralnim sredinama.
To je gotovo 150 sela!
Pred nama su veliki izazovi i dosta posla. Ne znamo još točno
što nam donosi porezna reforma, smanjuju li nam se izvorni
prihodi kao i osnovica za izračun plaća. Tek treba vidjeti kakve
će biti proračunske reperkusije na lokalnu samoupravu, što će
biti sa zakonom o plaćama lokalnih službenika i namještenika
koji će se promijeniti od 2018. Moramo nastupiti jedinstveno i
odazvati se vladinoj potrazi za najoptimalnijim i najracionalnijim rješenjima bez obzira na stranačke boje, jer u
Udruzi općina nikad
nismo radili na
podjelama već na
zajedništvu i ostvarivanju
interesa što većeg broja
žitelja naših sredina ma
kako raznolike i
raznovrsne one bile.
S najljepšim željama
za Božić i u novoj godini,
Đuro Bukvić
Predsjednik udruge

Skupštine UORH-a
4. ožujka 2016.

R

edovna skupština UORH-a održana je 4. ožujka u Zagrebu.
Lokalna samouprava može zaustaviti brojne negativne
trendove u hrvatskom društvu i gospodarstvu, primjerice
drastičnu depopulaciju sela, ali da bi u tome uspjela mora se
provesti reforma lokalne samouprave - funkcionalna, fiskalna i
teritorijalna, jer je stanje sada neodrživo, upozorio je predsjednik Udruge općina Đuro Bukvić otvrajući skupštinu. Dodao je još
neke podatke o nepovoljnim trendovima: u Hrvatskoj je nestalo
gotovo 200 sela i naselja, u posljednjih pet godina općine su
temeljem reformskih preinaka sustava izgubile 600 milijuna
kuna sredstava, općine se optužuje da posluju netransparetno
i rastrošno, a upravo je obrnuto – općinski načelnici čine čuda
sa skromnim proračunima. Bukvić je apelirao na općine i načelnike da se uključe u javnu raspravu o reformi koja ne može biti
provedena brzo jer joj treba prethoditi temeljita analiza koju
tek treba izraditi.
Okupljeni načelnici izrazili su žaljenje što ministrica uprave
Dubravka Jurlina Alibegović unatoč najavi nije došla na
skupštinu UORH-a držeći da ona mora čuti što se misli i kako
se živi i radi u lokalnoj samoupravi, izvan znanstvenih krugova
koji donose paušalne ocjene i vrše medijski pritisak na javnost
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9. prosinca 2016.
neutemeljenim osudama o glomaznoj i neučinkovitoj loklanoj
samoupravi. Načelnici su u raspravi naglasili kako se ne smije
antagonizirati općine i gradove a da samoodrživost nikako ne
može biti jedini kriterij reforme, kai i da građani trebaju biti bolje
informirani o tome da drastično ukidanje polovine broja općina
ne bi donijelo ništa dobroga općem standardu. U raspravi je
rečeno kako sve hrvatske općine troše 3,3 milijarde kuna proračunskog novca što je više nego upola manje od proračunskih
sredstava koje troši samo grad Zagreb što znači da se ne može
govoriti o rastrošnosti.
Naglašena je važnost aktivnog uključivanja medija u raspravu
o reformi i upornog objašnjavanja problema uz isticanje primjera dobre prakse kojih ima napretek. Treba, rečeno je, nastojati
zahvatiti što više financijskih sredstava iz fondova EU jer pogodnosti su brojne, a bespovratna sredstva dosad prečesto ostajala
neiskorištena, te upozoreno da se općine koje nemaju potrebnih
znanja i kapaciteta trebaju osloniti na pomoć županija i lokalnih
akcijskih grupa.
Skupština je prihvatila narativno i financijsko izvješće za 2015.
i odobrila plan rada i proračun za 2016. godinu.

Druga, izvještajna skupština UORH-a održana je 9. prosinca
u Zagrebu i ugostila ministre poljoprivrede i državne imovine
Tomislava Tolušića i Gorana Marića, pomoćnika ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Milana Rezu, državnog tajnika
u ministarstvu uprave Mihovila Škaricu, pomoćnicu ministra
turizma Snježanu Brzica te međimurskog župana Matiju
Posavca.
„Ministarstvo poljoprivrede je ministarstvo koje pripada
općinama i zbog toga komunikacija između tog tijela i jedinica
lokalne samouprave mora bi kvalitetna i na visokoj razini, i neće
biti niti jednog pravilnika za korištenje pojedinih mjera, a da se
prije toga ne konzultiramo s vama“, izjavio je Tolušić okupljenim
načelnicima najavivši pritom da će poljoprivredno zemljište u
najhitnijem roku biti dano općinama i gradovima na upravljanje i
raspolaganje. Ministar Marić obećao je da će se državna imov-

ina u najvećoj mogućoj mjeri aktivirati u svrhu poduzetništva i
investicija kao i da će se ubrzati svi procesi raspolaganja imovinom. Ministar drži da ministarstvo kojem je na čelu može biti
prvorazredni instrument za balansiranu regionalnu i lokalnu
politiku pod uvjetom da se problemu priđe međuresorski.
Zatražena je potpora lokalne samouprave u izuzetno važnom
pitanju reforme katastra i zemljišnih knjiga kao preduvjeta investiranja, Škarica je naglasio potrebu daljnje decentralizacije
državne uprave i iskorištavanja lokalnih potencijala, Brzica naglasila kako su općine neprocjenjivo važan partner ministarstva
u unaprjeđenju kvalitete turizma, a Posavec je pozdravio skup
uime Hrvatske zajednice županija te napomenuo da su pojednostavljenje procedura i transparentnost važni za uspjeh lokalnih zajednica.
U uvodnoj riječi, kao i prigodom analize trenutnog stanja u
hrvatskoj lokalnoj samoupravi, predsjednik Udruge općina
u RH Đuro Bukvić naglasio je da udruga, koja okuplja lokalne
samouprave i čelnike svih političkih opredijeljenja, želi biti ravnopravnim partnerom u procesu donošenja zakona. „Želimo reforme, želimo fiskalno-funkcionalnu decentralizaciju, ali inzistiramo da nas se pita za mišljenje jer mi najbolje znamo koji i kakvi
problemi tište zajednice u kojima živimo i koje predstavljamo“.
Bukvić je naglasio trend depopulacije sela koji treba zaustaviti,
zatražio da resorna ministarstva objave strategije i jasne planove kad su u pitanju toliko nužni reformski potezi kako bi se
zajedničkim angažmanom došlo da do najboljih rješenja.
Skupština je prihvatila izvješće o radu i financijsko izvješće za
2016. kao i plan rada i financijski plan za 2017. godinu.
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Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković:
“Važno je da Vlada pruži ruku kada je riječ o pitanjima
decentralizacije, o provođenju načela supsidijarnosti
i da svi zajedno pokušamo raditi na dobrobit građana
bez obzira u kojem dijelu Hrvatske oni žive.”

P

redsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković susreo se u ponedjeljak 19. prosinca 2016. u Banskim
dvorima s predstavnicima Hrvatske zajednice županija,
Udruge gradova i Udruge općina. Po završetku sastanka kojem
su nazočili i ministri u vladi, predsjednik Vlade istaknuo je da želi
uspostaviti načelo partnerstva u komunikaciji sa svim županijama i podsjetio da je u dva mjeseca, otkad je preuzeo dužnost
predsjednika Vlade, obišao osamnaest županija, dodavši da
će ubrzo posjetiti i Brodsko posavsku te Sisačko-moslavačku
županiju. „Stekao sam cjelovit uvid u ključne razvojne projekte i
prioritete diljem Hrvatske. Želio sam danas da istu vrstu svijesti
dobiju i svi članovi Vlade kako bi u daljnjoj komunikaciji mogli
pomoći našim županijama, gradovima i općinama u realizaciji
svojih ključnih ciljeva“.

Predsjednik Vlade najavio je da planira ovakvu vrstu susreta
održavati jednom godišnje i to u srpnju, zato što tada, pojasnio
je, kreće ciklus pripreme proračuna i usvajanja smjernica za sva
ministarstva. „U tom pogledu bilo bi dobro da obijemo pravovremeni input i s razine županija, gradova i općina“. Naglasio je da je
ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske prioritet svih župana, ali i
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cilj Vlade Republike Hrvatske.
Plenković je izvijestio da je jedna od važnijih tema sastanka
kvalitetno upravljanje državnom imovinom. Naglasio je da su
svi župani pozdravili osnivanje Ministarstva državne imovine.
„Kvalitetnijom suradnjom ministarstava državne imovine, pravosuđa i obrane te Državnog odvjetništva s jedinicama lokalne i
područne samouprave možemo riješiti probleme koji godinama
stoje neriješeni“, rekao je. Razgovaralo se i o nužnosti dogovora
o planu gospodarenja otpadom i njihovoj prilagodbi izazovima
i novim trendovima na razini Europske unije. „Radit ćemo i na
novom indeksu razvijenosti te novom sustavu dodjele pomoći
jedinicama lokalne i regionalne samouprave te jednostavnijem
i kvalitetnijem korištenju sredstava Europske unije“. Naglasio je
da je jedno od postignuća u radu Vlade u ova dva mjeseca, uz
poreznu reformu, državni proračun, novi Zakon o javnoj nabavi,
i usvajanje Akcijskog plana o provedbi strategije javne uprave.
Bilo je riječi i o temama koje se tiču Ministarstva financija, kao
što su decentralizirana sredstva, kompenzacijske mjere pomoći
jedinicama lokalne i područne samouprave te o novom Zakonu
o financiranju jedinca lokalne i područne samouprave „kojim se
želi osigurati kvalitetno funkcioniranje i jedna predvidljivost njihovog rada. Sa strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva
i obrta pomoći ćemo Agenciju koja se bavi ulaganjima i pripremom projekta kako bismo olakšali kontakte s potencijalnim
investitorima kod svih županija“. Na sastanku se razgovaralo i
o temama iz područja obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, demografije, poljoprivrede, turizma, kulture te rada i mirovinskoga
sustava. „Bilo je riječi i o očekivanjima od koristi spajanja zemljišnih knjiga i katastra, o kvalitetnijoj prometnoj povezanosti,
kao pitanju koje je važno za cijelu Hrvatsku, od Pelješkog mosta,
Žute Lokve te brze ceste koja će povezati podravske županije“,
rekao je premijer.
„Mislim da je ovaj sastanak referentan. Prema informacijama
koje su mi dostupne, u zadnjih desetak, petnaest godina ovakvog
cjelovitog susreta nije bilo. Međutim, nastojat ćemo da ta nova
praksa bude dio novog redovitog djelovanja i usklađivanja višerazinskog upravljanja Hrvatskom. Samo kvalitetnom suradnjom,
sinergijom i partnerstvom možemo djelovati u interesu svih hr-

vatskih ljudi“, zaključio je Plenković.
Predsjednik Udruge općina Đuro Bukvić naglasio je da u 428
općina koje predstavlja Udruga živi oko 1,3 milijuna stanovnika
Republike Hrvatske, i to u ruralnim sredinama, te upozorio na
problem iseljavanja iz tih sredina u posljednjih 15-ak godina.
„Želja nam je da se ovakvi sastanci i dalje održavaju“, istaknuo
je dodajući kako će Udruga općina Vladi biti pouzdan partner
u rješavanju pitanja i problema lokalnih sredina. Predsjednik
Udruge gradova Željko Turk kazao je da što se kvalitetnije i bolje
prenose zakonske mjere prema regionalnoj i lokalnoj vlasti to je
država kvalitetnija i bolja. Govoreći o poreznoj reformi, ukazao
je na potrebu da se porezni zakoni ne mijenjaju ad hoc jer stabilnost poreznog sustava uvjet je napretka države. Predsjednik
Hrvatske zajednice županija Goran Pauk istaknuo je da sastanak
poput ovog nije realiziran u novijoj političkoj praksi te dodao kako
je tim sastankom poslana poruka koliko ova Vlada, na čelu s
predsjednikom Andrejom Plenkovićem, doista drži do lokalne i
regionalne samouprave. „Imali smo priliku iznijeti sve ono što
nas tišti i što mislimo da bi trebao biti smjer u kojem bismo se
trebali kretati. Hrvatska zajednica županija vrlo brzo može, u
smislu decentralizacije funkcija, preuzeti poslove državne uprave, zatim poslove niza inspektorata i državnih agencija koje
rade na njihovom području.

(https://vlada.gov.hr/vijesti/8)

Vlada RH o...
... novim zakonima
vezanima za regionalni
razvoj

... zakonima koji će
nadoknaditi porezne
prihode

... financijskim
kompenzacijama za
lokalnu samoupravu
„Bez obzira na određene izmjena zakona u sklopu porezne
reforme, vlada je vodila računa o tome da se odgovarajuća
sredstva u proračunu za iduće
godinu predvide i kad je riječ o
decentraliziranim sredstvima
i kompenzacijskim mjerama i
pomoćima, u iznosu od četiri
milijarde kuna. Na taj način će
sve jedince lokalne i područne
samouprave moći normalno
funkcionirati... Decentralizirana sredstva iznose 1,65 milijarda kuna, kompenzacijske
mjere 1,325 milijarda kuna,
a pomoći 925 milijuna kuna.
 (Andrej Plenković, predsjednik
 Vlade RH, 13.12.2016., Hina)

06

GLOSA 24 (prosinac 2016.)

„S obzirom na sveobuhvatnost i zaista veliku poreznu reformu, govorimo o 15, čak i 16
zakonskih procesa koji ćemo
uputiti u proceduru do kraja
tjedna, ima jako jako puno stvari i detalja, imamo visoku
razinu suglasnosti, ali postoje
određena pitanja koja ćemo još
razjasniti u idućim danima. Ne
bih sada ulazio u detalje, ali ako
govorite o porezima na dohodak, onda normalno da mnoge
interesira zbog vlastite plaće,
dohotka i odbitaka za djecu,
a u isto vrijeme, uvijek ljude
iz lokalne samouprave zanima kako će se njima to vratiti.
Model imamo, doradit ćemo ga
i finiširati da lokalna samouprava može biti s time na miru.“

(Zdravko Marić, ministar
financija, 26.10., Večernji list)

„Dobro sam upoznata s
radom županija i ono što je
najvažnije istaknuti jest da
program Vlade u sebi ima
odrednicu ravnomjernog razvoja za sve. To je posebno
važno i u kontekstu europskih
fondova... Puno će se više
sredstava spustiti na županije
i Grad Zagreb... Vlada će pred... mjerama i korištenju
poljoprivrednog zemljišta
„Ministarstvo poljoprivrede
je ministarstvo koje pripada
općinama i zbog toga komunikacija između tog tijela i jedinica lokalne samouprave mora
bi kvalitetna i na visokoj razini.
Neće biti ni jednog pravilnika za
korištenje pojedinih mjera, a da
se prije njegova donošenja ne
konzultiramo s općinama i gradovima. Također, poljoprivredno zemljište u najhitnijem roku
biti dano općinama i gradovima
na upravljanje i raspolaganje.“

(Tomislav Tolušić, ministar

poljoprivrede, 9.12.2016.,

Skupština UORH-a)

ložiti izmjene zakona o regionalnom razvoju, novi zakon o
potpomognutim područjima,
novi zakon o otocima koji stoji
već dvadeset godina... Naglašavam važnost projekta
Slavonija vrijednog 2,5 milijarde eura koji se financira iz
Europskog socijalnog fonda,
Europskog fonda za regionalni
razvoj, Operativnog programa
za pomorstvo i ribarstvo i Pro-

grama ruralnog razvoja za pet
slavonskih županija koje su
sigurno najnerazvijenije u Hrvatskoj.
(Gabrijela Žalac, Ministrica
regionalnog razvoja i EU fondova, 14.12.2016., Večernji list)
... održivom broju i
ustroju jedinica lokalne
samouprave
„Ekonomska
računica
i
politička svijest trebaju se
naći na optimalnoj točki
održivosti. Niti je moguće financijski održati glomazan i
neujednačen sustav, niti se
treba bezosjećajno poigravati
s nečijim lokalnim identitetom.
Mi smo mala zemlja bogata
raznolikostima. Ali želimo li
raznolikost pretvoriti u inat
pod cijenu ekonomske propasti? Održiv broj i ustroj jedinica
lokalne samouprave treba biti
stvar političkog konsenzusa

svih važnih političkih opcija, bez
isključivanja najveće oporbene
stranke, ma tko u kojoj etapi
bio na vlasti, a tko u oporbi, jer
se ovaj plan treba prenijeti i na
iduće vlade. Mislim da se ovdje
treba naći neka zdrava logika
u kvalitetnom kompromisu
između političke opravdanosti
i ekonomske održivosti.“

(Ivan Kovačić,
podpredsjednik vlade i ministar

uprave, 18.12. 2016.,
Poslovni.hr)

... državnoj imovini u
lokalnoj funkciji
„Državna imovina bit će u najvećoj mogućoj mjeri aktivirana
u svrhu poduzetništva i investicija i ubrzat će se svi procesi
raspolaganja imovinom. Ministarstvo državne imovine može
biti prvorazredni instrument
za balansiranu regionalnu i lo-

kalnu politiku pod uvjetom da
se problemu neiskorištenog
državnog vlasništva priđe
međuresorski.

(Goran Marić, ministar
 državne imovine, 9. 12.2016.,

Skupština UORH-a)
... planovima u
graditeljstvu

„Sada radimo na izmjenama
Zakona o graditeljstvu i Zakona o prostornom uređenju,
koje su nužne jer su vezane uz
usklađivanje s EU direktivama
te uklanjanje bitnih loših stvari koje sprječavaju realizaciju
nekih velikih projekata i njihovo
dovršavanje, poput Pelješkog
mosta i Zračne luke Zagreb, te
kapitalne projekte jedinica lokalne samouprave.
U drugoj polovici 2017. planiramo ići u sveobuhvatne izmjene i napraviti dobre zakone o
prostornom uređenju i
graditeljstvu.“
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... lokalnim izborima
„Kad je riječ o predstojećim
lokalnim izborima, HDZ će
naprije osmisliti cjelovitu
strategiju, a nakon toga će biti
izabrani stranački kandidati
i za to stranka ima dovoljno
vremena. Moj je stav, a i jedna
od temeljnih postavki političke
platforme na temelju koje sam
dobio povjerenje ne samo članova HDZ-a, nego kasnije i
birača na izborima za Hrvatski sabor, je poruka političke
stabilnosti. Smatramo da je
HDZ kao najsnažnija politička
snaga u zemlji pripravan izaći
kvalitetno na izbore na normalan način u svim sredinama. Ima sasvim dovoljno vremena da se odrede kandidati
HDZ-a na lokalnim izborima,
kako kandidati za župane tako
i kandidati za gradonačelnike,
načelnike općina, za skupštine
županija te za gradska i općinska vijeća.“ 
(Andrej Plenković, predsjednik

Vlade RH, 5.12.2016.,

Predsjedništvo HDZ-a)

Vlada usvojila Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne
uprave 2017. do 2020. godine
Vlada usvojila Akcijski plan provedbe
Strategije razvoja javne uprave 2017.
do 2020. godine
Na sjednici Vlade RH održanoj 14. prosinca 2016. godine potpredsjednik Vlade
i ministar uprave Ivan Kovačić predstavio je Akcijski plan provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje
od 2017. do 2020. godine. Mjere predviđene ovim akcijskim planom teške su
880 milijuna kuna, od čega će Europska
komisija sufinancirati 85 posto. Mjere
su pažljivo analizirane i pripremane
mogle bi se provesti i prije naznačenih
rokova.
Program Vlade Republike Hrvatske
za mandat od 2016. do 2020. godine
planira izgradnju funkcionalne i dostupne javne uprave. S ciljem povećanja
učinkovitosti institucija javne uprave
planira se provedba mjera koje uključuju pojednostavljenje pravila i ubrzavan-

je rada javne uprave, povećanje pravne
sigurnosti, digitalizaciju svih procesa s
ciljem proširenja e-usluge građanima i
poduzetnicima, povezivanje svih tijela
državne uprave te uspostavljanje jedinstvenog načina komunikacije građana
s tijelima državne uprave. Akcijski plan
podloga je za ispunjavanje uvjeta Tematskog cilja 11 „Postojanje strateškog
okvira politika za jačanje administrativne učinkovitosti države članice, uključujući javnu upravu“ Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2014. do 2020. godine u okviru
Europskog socijalnog fonda. Akcijski
plan provedbe Strategije razvoja javne
uprave za razdoblje od 2017. do 2020.
godine sadrži sve aktivnosti, pokazatelje, nositelje/sunositelje, okvirni rok
provedbe te planirane financijske izvore
za provedbu mjera.

(https://uprava.gov.hr/)

Predstavnici Udruge općina u Odboru regija o
ruralnim područjima, EU fondovima, klimatskim
promjenama, izbjeglicama, zaštiti okoliša

Č

lanovi hrvatskog izaslanstva u Odboru regija Europske unije, njih devet među kojima su predstavnici Udruge općina
Snježana Bužinec i Bruno Hranić, sudjelovali su tijekom
2016. u zasjedanju šest plenarnih sjednica Odbora regija, kao i u
nekoliko tematskih konferencija i sastanaka.
Prva je sjednica Odbora regija održana je u travnju gdje su čelnici dviju najvećih političkih grupa (EPP i PES-a) pozvali europske
političke stranke da potaknu borbu protiv populizma i ojačaju
svoje napore kako bi se spriječila radikalizacija političke scene
u Europi. Odbor regija raspravljao je i o potrebi zaštite izbjeglica
u zemljama podrijetla, dovršetku europske ekonomske i monetarne unije, programu strukturnih reformi za razdoblje od 2017.
do 2020. godine, zajedničkim inicijativama za otvaranje radnih
mjesta i rast te ulozi nacionalnih banaka u potpori novog investicijskog plana za Europu. Član predsjedništva Odbora regija EU
Bruno Hranić sudjelovao je na 8. sjednici Povjerenstva za prirodne
resurse Odbora regija EU te na konferenciji „Ruralna područja
kao ključ gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europi
– upravljanje i infrastruktura u kontekstu odnosa urbanih sredina,
ruralnih sredina, regija i makroregija“ održanima u Innsbrucku s
naglaskom na ruralna područja kao ključ do ekonomske, socijalne
i teritorijalne kohezije u Europi ruralnim područjima.
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Razmjena iskustava korištenja sredstava iz fondova Europske
Unije iz programskog razdoblja 2007.-2013. i preporuke za programsko razdoblje 2014.-2020. bile su teme sastanka članova
saborskih odbora za regionalni razvoj i fondove EU, europske
poslove i vanjsku politiku. Tom je prilikom glavni tajnik Udruge
općina u RH Bruno Hranić napomenuo kako su načelnici općina
dobro educirani te da hrvatske općine imaju spremne gotove projekte vrijedne oko milijardu eura.
Potpredsjednicu grupacije socijalista (PES) Snježana Bužinec
sudjelovala je u Bruxellesu na Danu proširenja koje je organizirao
Odbor regija gdje su prezentirana izvješća o stanju pregovora o
ulasku u EU te prekograničnoj suradnji za područje Turske, Zapadnog Balkana te Crne Gore, kandidatkinje za članstvo u EU za
koju je načelnica Jakovlja proglašena članicom radne skupine.
Bužinec je u rujnu sudjelovala na sastanku Zajedničkog savjetodavnog odbora za Crnu Goru gdje se raspravljalo o zaštiti okoliša
i obnovljivim izvorima te napori koje Crna Gora ulaže kako bi iskoristila sve mogućnosti koje joj pružaju pretpristupni fondovi EU za
povlačenje sredstava za ta područja.
Krajem lipnja Povjerenstvo za prirodne resurse (NAT) Odbora
regije EU raspravljalo je o problemima malog obalnog ribarstva,
ograničenjima koja su im nametnuta od strane Europske komisije
te zakonskim okvirima i pravilima koja se na njih odnose s ciljem
ostvarenja dijaloga među zakonodavcima i raznim interesnim
skupinama. Dio članova hrvatskog izaslanstva u Odboru regija i
članovima Povjerenstva, uključujući predstavnike Udruge općina
raspravljao je o problematici rada LAG-ova u Hrvatskoj, nedostatku sredstava za predfinanciranje i sufinanciranje, kao i manjkavosti pravilnika prema kojima se raspisuju natječaju i uvjeti za prijavu
na natječaje.
U listopadu je u Boråsu u Švedskoj održan 10. sastanak i konferencija Povjerenstva za okoliš, klimatske promjene i energiju
Odbora regija ( ENVE) na temu : „Energetska unija – lokalna i regionalna rješenja za održivu, sigurnu i pristupačnu energiju“. Bruno

Hranić tom je prilikom održao izlaganje o radionici u okviru Europskog tjedna regija i gradova na temu „Kako okrupnjivati male
investicijske energetske projekte u velike regionalne projekte“ i
istaknuo značaj investicija u energetske projekte kao jednog od
ključnih pitanja u Europskoj uniji te važnost uloge regija i gradova
u provedbi politike energetske učinkovitosti u postizanju ciljeva
Europe 2020.
Predstavnica Udruge općina u Odboru regija sudjelovala je u
susretu s građanima Dubrovnika i okolice gdje su članovi Odbora
regija neposredno komunicirali s građanima Dubrovnika i okolice
slušajući njihova mišljenja i potrebe. Na poziv Predsjednika udruge
marokanskih regija Mohanda Leansera te predsjednika Odbora
regija EU Markku Marrkule, načelnik Općine Vidovec, koordinator
Europske pučke stranke ENVE povjerenstva i član Predsjedništva u Odboru regija EU Bruno Hranić sudjelovao je na Konferenciji
UN-a o klimatskim promjenama COP22 koja se održava u Marakešu u Maroku gdje se raspravljalo o ulozi lokalnih i regionalnih
vlasti u smanjenju negativnih učinaka klimatskih promjena i korištenju obnovljivih izvora energije. 
(Z.V.)

Dok je sela bit će i orača
na moru bio je domaćinom 59. Svjetskog natjecanja u oranju. Hrvatski se orači unatoč svom potencijalu nikada nisu popeli na tron
na svjetskim natjecanjima. Najviši plasman, 19. mjesto, ostvario
je mladi poljoprivrednik iz Lobora Tomislav Kuharić na natjecanju
u Švedskoj 2011. godine. Iako je medalja važna, glavni cilj ovog
natjecanja stjecanje je novih znanja i vještina, unaprjeđenje oranja
razvojem i primjenom novih tehničkih dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji te poticanje prijateljstva i razumijevanja među
ljudima od struke širom svijeta. Na natjecanju u Engleskoj 2016.
hrvatski su predstavnici zauzeli 21. i 25. mjesto, dok je pobjedu
izborila obitelj iz Švedske. 
(D.V.)

O

ranje tla poljoprivredna je aktivnost koja uvelike utječe na
rezultate proizvodnje. Poznavanje procesa oranja podrazumijeva kontinuirano educiranje, pogotovo u današnje
vrijeme tehnološkog napretka. Hrvatske regije praksu oranja
poznaju već stotinama godina, a Hrvatska udruga za organizaciju
natjecanja orača ovu vještinu njeguje i usavršava više od 50 godina, prije koliko je i održano prvo natjecanje orača u Zagrebu na
površinama vrtlarskog poduzeća „Žitnjak“.
Grad Velika Gorica je od 26. do 28. kolovoza 2016. bio u znaku 14.
Državnog natjecanja u oranju i 5. Državnog natjecanja u oranju
konjima. Svoje vještine pokazivali su pobjednici prethodnih 15
županijskih natjecanja. Ekipni pobjednici u oranju bili su Zoran
Radiček i Saša Višak iz Koprivničko-križevačke županije, a pobjednik u kategoriji konjske zaprege Josip Jukić. U kategoriji “Plugovi
ravnjaci“ pobjednikom je proglašen također Saša Višak, dok je
Zoran Piskač osvojio kategoriju “Plugovi premetnjaci”.
Hrvatski se natjecatelji na svjetskom natjecanju bore od 2004.
godine kada je Hrvatska postala članicom Svjetske oračke organizacije, a samo pet godina nakon pristupanja organizaciji Biograd
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Učinkovito i održivo upravljanje
vodno-komunalnim sektorom

P

oboljšanje kapaciteta upravljanja, rukovođenja i suradnje općina i gradova te isporučitelja vodnih usluga, unaprjeđenje lokalnih službi i sposobnosti za apsorbiranje
međunarodnih financijskih sredstava od velike su važnosti
za jednice lokalne samouprave. Naime u skladu s odredbama
vodno-komunalnih direktiva Europske unije, Republika Hrvatska mora do 2023. godine investirati 34 milijarde kuna u
infrastrukturne projekte javne vodoopskrbe i odvodnje. Opseg
planiranih aktivnosti i intervencija, uz najavljenu reformu vodno-komunalnog sektora, predstavlja veliki izazov za jedinice
lokalne samouprave ali i institucije središnje države.
S ciljem da jedinicama lokalne samouprave pruže odgovarajuću potporu, Udruga općina i Udruga gradova uključile su se
u implementaciju projekta Lokalni čelnici u jugoistočnoj Euro-
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pi: vodstvo za promjene (Local Leaders in South East Europe:
Lead For Change), započetoga 2014. godine, kojega implementira Mreža udruga lokalnih vlasti jugoistočne Europe (Network
of Associations of Local Authorities of South-East Europe), a
financira Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (Die
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
s ciljem poticanja razmjene i širenja modernih standarda upravljanja među lokalnim jedinicama i njihovim poduzećima u
zemljama partnerima.
Radionicama za trenere u zemljama u kojima se implementira projekt - Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji i Hrvatskoj
educirani su tijekom 2016. treneri koji će svoje znanje prenositi
dužnosnicima i zaposlenima u području vodoopskrbe i odvodnje. Obuku je pohađalo oko 40 sudionika iz različitih zemalja

regije, a za područje Hrvatske educirano je sedmero trenera.
Hrvatskim udrugama lokalne samouprave projekt ostavlja
razrađeni sustav treninga i obučene trenere koji mogu značajno pridonijeti jačanju unutarnje organizacije isporučitelja vodnih usluga i njihovih kapaciteta za implementaciju infrastrukturnih projekata.
U okviru projekta tijekom 2016. u Hrvatskoj su održane
četiri radionice, dvije pod
nazivom „Djelotvorno organiziranje i učinkovito
upravljanje vodnim uslugama na lokalnoj razini’’ u
Zagrebu i Splitu u travnju,
a dvije pod nazivom “Priprema infrastrukturnih
projekata u vodnokomunalnom sektoru” u
Osijeku i Rijeci u studenome. U organizaciji
radionica sudjelovale
su Udruga općina i
Udruga gradova kao
nacionalni partneri
NALAS-a.

U Hrvatskoj ima 17 općina prijatelja djece
gradove i općine koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu,
utjecati na definiranje nacionalne strategije u korist djece te
pospješiti međusektorsku suradnju.
Akciju u Hrvatskoj od 1999. godine provodi Središnji koordinacijski odbor kojeg čine predstavnici Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za
preventivnu i socijalnu pedijatriju. Interes za
program do 2016. godine iskazalo je 111 od 555
jedinica lokalne samouprave, a počasni je naziv
„Grad/Općina – prijatelj djece“ nakon ispunjenja svih kriterija stekla 51 jedinica LSU, od čega je
17 općina: Skrad, Brod Moravice, Križ, Ravna Gora,
Vidovec, Radoboj, Stubičke Toplice, Mače, Tuhelj,
Lovran, Mrkopalj, Bedekovčina, Fužine, Kanfanar,
Lokve, Sveti Križ Začretje i Zlatar Bistrica. Brojka raste iz godine u godinu, ali očito je da prostora za širenje
ima i dalje.
(D.V.)

P

redstavnica Udruge općina u Republici Hrvatskoj u Inicijativi „Gradovi i općine prijatelji djece“, zamjenica načelnika općine Vidovec Dubravka Rog ponosno naglašava
važnost sudjelovanja djece u radu lokalne zajednice i objašnjava kako to na djelu izgleda u Vidovcu, a slično je i u preostalim
članicama programa:
„Osnovala su se dječja vijeća kao savjetodavno tijelo načelniku i općinskom vijeću. Većina se ideja tih vijeća prihvaća tako
da upravo ugrađujemo ormariće u škole i planiramo gradnju
novih igrališta. Također pokušavamo svaki dio naselja učiniti
pristupačnim djeci, a postavili smo i solarnu autobusnu nadstrešnicu na kojoj mogu puniti mobitele.“
Rog zaključuje da su ovakve inicijative izuzetno korisne jer
potiču djecu na razmišljanje i upoznaju ih s participacijom u
lokalnoj zajednici i usađuju temelje građanske participativne
demokracije. Implementacija Konvencije Ujedinjenih naroda
o pravima djeteta na lokalnoj razini cilj je društvene i stručne
globalne inicijative UNICEF-a „Gradovi prijatelji djece“ pokrenute 1996. godine.
Cilj akcije je stvoriti lokalne zajednice po mjeri djece, tj.
potaknuti zajedništvo odraslih u kreiranju programa za djecu,
pojačati sudjelovanje djece u odlučivanju u zajednici, povezivati
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Predstavnici lokalne samouprave Republike Kosovo
u posjetu Udruzi općina

I

zaslanstvo lokalne samouprave Republike Kosovo sastavljeno od gradonačelnika, načelnika, predstavnika
državnih tijela i Udruge kosovskih općina boravilo je od 5.
do 8. listopada 2016. u studijskom posjetu Hrvatskoj. Domaćin
posjeta u čijoj je organizaciji posredovala njemačka razvojna
agencija GIZ bila je Udruga općina u Republici Hrvatskoj, a
svrha upoznavanje s praksom i iskustvima gospodarenja otpadom u hrvatskim jedinicama lokalne vlasti.

Nakon pozdrava predsjednika Đure Bukvića u prostorijama
Udruge općina u RH predstavnicima lokane samouprave Republike Kosovo na srdačnoj dobrodošlici zahvalio se predsjednik kosovske udruge općina Naim Ismajli koji je posebno
naglasio važnost prijateljskih odnosa dviju zamalja i udruga
lokalne samouprave. Predstavnicima lokalne vlasti Kosova
potom je u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode predstavljen
zakonski okvir, dužnosti općina u gospodarenju otpadom te njihovi rezultati i dostignuća u gospodarenju otpadom. U Agenciji
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za zaštitu okoliša prezentirane su im informacije o pružanju,
prikupljanju i integraciji podataka vezanih uz otpad, održavanju
info-sustava, razvoju pokazatelja i pisanju izvještaja ,a u Fondu
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost govorilo se o sustavu povratne naknade te primjerima dobre prakse uspostavljana integriranga modela gospodarenja otpadom. Kosovska
delegacija posjetila je grad Zaprešić i općinu Brdovec kako
bi upoznali praksu gospodarenja otpadom, probleme, izazove
i primijenjena rješenja u konkretnim lokalnim jednicama i
djelovanje njihovih komnalnih poduzeća. Izaslanstvo lokalne
samouprave Kosova posjetilo je također i zagrebačko komunalno poduzeće Čistoća.
S Upravnim odborom udruge gosti su razmijenili iskustva o
djelovanju i aktivnostima lokalne samouprave u dvije zemlje,
a hrvatska se strana obvezala pružiti svu moguću tehničku
pomoć prijateljskim kosovskim općinama glede učinkovitog
funkcioniranja sustava i zaokružili posjet Gospodarenje otpadom – hrvatska iskustva.

http://www.pristupinfo.hr/sto-je-pravo-na-pristup-informacijama/

Mala škola prava na pristup informacijama
povjerenice za informiranje
Kako Test razmjernosti javnog interesa provode tijela
javne vlasti

Z

akon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15,
dalje: ZPPI) ne propisuje proceduru provođenja testa
razmjernosti i javnog interesa, niti postoje posebni obrasci
temeljem kojih se taj test provodi, stoga Povjerenik za informiranje daje neke općenite smjernice vezane uz test, s obzirom na
obvezu njegova provođenja propisanu člankom 16. navedenog
Zakona.
Treba naglasiti kako se spomenuti test provodi isključivo u
slučajevima kada su ispunjeni uvjeti za uskratu informacije,
odnosno kada se informacija koju posjeduje tijelo javne vlasti
nalazi u kategoriji izuzetaka od prava na pristup informacijama.
Dakle tijelo javne vlasti prvo treba identificirati nalazi li se zatražena informacija u kategoriji izuzetaka propisanih člankom
15. ZPPI-ja, odnosno postoji li interes zaštite određenog prava,
npr. osobnih podataka fizičkih osoba, poslovne tajne trgovačkog
društva i sl.; zatim je potrebno utvrditi postoji li širi interes javnosti da dođe do predmetne informacije jer se informacije tiče,
primjerice, državne sigurnosti, zdravlja, obrane, proračunskih
sredstava, moguće korupcije i sl.; da bi se u konačnici dva prethodno navedena suprotstavljena interesa stavila u ravnotežu
kako bi se procijenilo koji interes prevladava.
U slučaju kada bi interes zaštite određenih vrijednosti zbog kojih je informacija ograničena od javnog pristupa prevladao nad
interesom javnosti da dođe do predmetne informacije – ništa se
ne bi promijenilo te bi informacija i dalje ostala u kategoriji izuzetaka. Nasuprot tome, kada bi razlozi da se javnosti omogući
informacija bili značajniji od moguće štete fizičkim osobama koja
bi nastala davanjem informacije, informacija bi se trebala dati
usprkos postojećem ograničenju.
Vidljivo je da ne postoje pravila procedure po kojim će tijelo
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javne vlasti provesti predmetni test. Dakle vlastita je odluka
hoće li biti proveden pojedinačno ili u nekakvom kolegiju, a to
može ovisiti i o značaju zatražene informacije.
Primjer postupanja s upitom o bruto plaći općinskog načelnika:
Jesu li službenici za informiranje u općinama po zahtjevu za
pristup informacijama u obvezi dostaviti podatke o bruto plaći
općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća, te podatke o vrsti njihovog radnog odnosa
(volonterski, profesionalno ili drugo).
Odredbom članka 16. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako informacije o raspolaganju javnim
sredstvima trebaju biti dostupne javnosti i bez provođenja testa
razmjernosti i javnog interesa, osim ako informacija predstavlja
klasificirani podatak.
Prema dosadašnjem tumačenju i praksi u primjeni
odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama
(„Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.), bruto plaća
zaposlenika tijela javne vlasti smatra se informacijom od javnog značaja koja bi
trebala biti dostupna korisnicima prava na pristup
informacijama.
Drugim riječima, s obzirom da
isplata plaće službeniku općine ili dužnosniku
dolazi iz proračunskih sredstava, takva informacija trebala bi automatski biti javno dostupnom. Dakle ime
i prezime djelatnika tijela javne vlasti, opis njihovih
poslova i njihova bruto plaća trebaju biti javno
dostupnim informacijama.

U odnosu na neto iznos plaće, koji se iskazuje kroz stavke u
obračunskoj ispravi za isplatu plaća, to bi trebao biti zaštićeni
osobni podatak s obzirom da se u navedenoj ispravi nalazi čitav
niz osobnih podataka koji se odnose na konkretnu fizičku osobu (OIB, osobna adresa, osobni odbitak za uzdržavane članove
obitelji, porezne olakšice, razne obustave na plaću - alimentacija, krediti, članarine i sl.) koji bi trebali biti zaštićeni sukladno
zakonu kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.
Pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama treba voditi
računa o odredbi članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu
na pristup informacijama, prema kojoj bi u trenutku podnošenja zahtjeva zatražena informacija treba postojati kao izrađena
informacija u posjedu tijela javne vlasti. Naime člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako je „informacija“ svaki podatak koji posjeduje tijelo
javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra,
neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani,
tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki
drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s
drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je
u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i
radom tijela javne vlasti.
Dakle citirana zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti
da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave,
tumači propise ili da obavlja dodatne
aktivnosti. Pristup informacijama
u zakonskom smislu znači dobivanje preslike gotove informacije koju tijelo javne vlasti
posjeduje, primjerice određenog
dokumenta. 


Nastavak u sljedećem broju.

Aktivnosti i događaji u 2016. godini
• SIJEČANJ:
- Sastanak predsjednika i glavnog tajnika udruge s načelnicima
Brodsko-posavske županije
• VELJAČA:
- Edukacija o odnosima s medijima
- Udruga općina RH i Učilište EU Projekti partneri u
obrazovanju o EU Fondovima
- Sastanak s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem
- 11. sjednica Upravnog odbora
• OŽUJAK:
- Sastanak s prvim potpredsjednikom Vlade
Tomislavom Karamarkom
- Posjet Monitoring komisije Vijeća Europe
- Sastanak s ministrom graditeljstva i prostornog uređenja
Lovrom Kuščevićem
- Skupština UORH-a 4. ožujka
- Susret radne skupine projekt “Upravljanje čvrstim otpadom u
prograničnim ruralnim i obalnim područjima Jugoistočne
Europe” u Dubrovniku
- Međunarodna konferencija NALAS-a “Zajedno u upravljanju
migracijskom krizom: za poboljšanje koordinacije između
lokalnih i središnje vlasti
- VE - kongres lokalnih i regionalnih vlasti o etici,
transparentnosti i interkulturalnom dijalogu
- Susret s ministrom zaštite okoliša i prirode
Slavenom Dobrovićem
- Sastanak radne skupine za izradu Strategije regionalnog
razvoja RH
- Sastanak s načelnicima Varaždinske županije
• TRAVANJ:
- Sastanak predsjednika i glavnog tajnika s načelnicima
Koprivničko-križevačke županije
- 12. sjednica Upravnog odbora UORH-a o projektu Agrobiz
- Posjet kosovskim Hrvatima u Janjevu
- Opća skupštini NALAS-a
- Sastanak predsjednika i glavnog tajnika s načelnicima
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Vukovarsko-srijemske županije
- Predsjednik i glavni tajnik na općoj Skupštini NALAS-A u
Prištini (Kosovo)
- Radionica „Djelotvorno organiziranje i učinkovito upravljanje
vodnim uslugama na lokalnoj razini
- Sastanak predsjednika i glavnog tajnika s načelnicima
Sisačko-moslavačke županije
• SVIBANJ:
- Sastanak predsjednika i glavnog tajnika udruge s
načelnicima Primorsko-goranske županije
- 8. sjednica Povjerenstva za prirodne resurse Odbora regija EU
- Peti forum hrvatskih i poljskih regija
- Intervju predsjendika UORH-a Đure Bukvića za magazin Lider
- Sastanak s s izaslanstvom Odbora za regionalni razvoj
Europskog parlamenta
- Sastanak predsjednika i glavnog tajnika s načelnicima
Dubrovačko-neretvanske županije
- Forum o urbanoj agendi Europske unije
• LIPANJ:
- 13. Sjednica Upravnog odbora
- Sjednica Predsjedništva UORH-a
- Predstavljeni rezultati projekta “Procjena prekograničnog
utjecaja na okoliš krutog otpada u obalnom području
jadranske regije”
- Završna konferencija projekta “Upravljanje čvrstim otpadom
u ruaralnim i obalnim područjima jugoistočne Europe”
- Prezentacija „Smjer promjena Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi“
- Susret Upravnog odbora s predsjednicom
RH Kolindom Grabar-Kitarović

• RUJAN:
- Sastanak predsjednika i glavnog tajnika s načelnicima
Šibensko-kninske županije
- Konstituirano novo hrvatsko izaslanstvo u Kongresu lokalnih i
regionalnih vlasti Vijeća Europe
• LISTOPAD:
- 14. sjednica Upravnog odbora
- Udruga Općina U RH pokrovitelj Međunarodne konferencije o
nepoleonskoj baštini u Orebiću
- Predstavnici Kosovske lokalne samouprave u četverodnevnom
posjetu Udruzi općina u RH (shadowing)
• STUDENI:
- Sastanak predstavnika UORH-a s ministricom regionalnog
razvoja i fondova Eu Gabrijelom Žalac - Radionica
“Priprema infrastrukturnih projekata u vodno-komunalnom
sektoru” u Osijeku i Rijeci
- Glavni tajnik na Konferenciji Odbora regija o klimatskim
promjenama u Maroku
- Savjetovanje akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“
- Glavni tajnik na sastanku Odbora za regionalni razvoj
Europskog parlamenta u Zagrebu
• PROSINAC:
- 15. sjednica Upravnog odbora
- Izvještajna skupština Udruge općina
- Susret predsjednika Vlade RH sa županima i čelnicima
Udruge gradova i Udruge općina
Udruga općina davala je prijedloge i sugestije na razne zakone
putem svojih predstavnika u radnim skupinama i tijelima.


• SRPANJ:
- NALAS-ova ljetna škola o lokalnoj upravi i fiskalnim
odnosima među razinama vlasti u Ohridu
- Održana prezentacija novog modela isplate državne potpore

Izvor: http://udruga-opcina.hr/

P

redsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sastala se se u ponedjeljak 13. lipnja 2016. s
Upravnim odborom Udruge općina na čelu s predsjednikom udruge Đurom Bukvićem. U razgovoru su
dotaknuta pitanja važna za lokalnu samoupravu o pitanjima funkcionalne i fiskalne decentralizacije, korištenju
sredstava iz fondova EU kao važnog izvora sredstava za unaprjeđenje komunalne, prometne i druge infrastrukture
u ruralnim područjima.

Izdavač: Udruga općina u Republici Hrvatskoj
Uredništvo: Vesna Fabris, Udruga općina u RH
Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3689 152; 3689 153
Fax: +385 1 3637 116
e-mail: info@udruga-opcina.hr; vfabris@udruga-opcina.hr
web: http://www.udruga-opcina.hr/
Komentare, vijesti i ostale priloge šaljite na: info@udruga-opcina.hr
Fotografije: arhiv UORH-a, Odbor regija EU,
https://pixabay.com/en/photos/

