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Zagreb 7. travnja 2015. 

 

Predmet: Poziv na pristupanje članstvu Udruge općina u RH 

 

Poštovane načelnice, poštovani načelnici, 

 

U nastojanju da se svestrano i ozbiljno angažira u aktualnoj javnoj raspravi o reformi lokalne 
samouprave, Udruga općina u Republici Hrvatskoj drži da sve hrvatske općine trebaju 
stvoriti jedinstvenu platformu koja će zastupati njihove zajedničke interese.  

Problemi i brige s kojima se suočava lokalna samouprava, posebno općine kao njezin 
najranjiviji te  financijski i kadrovski podkapacitirani segment, a u posljednje vrijeme i laka 
meta na udaru šire javnosti, iziskuju bolju organiziranost, snažnije zastupanje i kolektivni 
zagovarački pristup u traganju za najoptimalnijim rješenjima. Kako bismo se lakše nosili s 
često neopravdanim i neutemeljenim optužbama (poput ozloglašene sintagme „lokalni 
šerifi“) i sve učestalijim prijedlozima o ukidanju općina, mišljenja smo da bi sve općine 
trebale postati dijelom Udruge općina kao jedine organizacije u državi koja je u stanju 
uspješno zastupati interese općina.  

Napominjemo da su članske obveze u Udruzi općina minimalne: osnovica za plaćanje 
članarine je 1,30‰  prihoda od poreza prema dostupnim podacima Ministarstva financija, s 
tim da je godišnji minimalni iznos 2.000, a maksimalni 10.000 kuna.  

Sa svakom novom članicom udruga će postati jača, kompetentnija i vidljivija i s tim će 
atributima uspješnije dokazivati značaj i ulogu koju, kako vidimo iz brojnih primjera u 
zemljama Europske unije, može i mora imati u izgradnji demokratskog društva i sustava koji 
će u što je moguće većoj mjeri zadovoljavati interese građana na lokalnoj razini, u sredinama 
u kojima žive i rade. Funkcionalna i fiskalna decentralizacija je naš cilj i svi se zajedno 
moramo za njega boriti. 

U nadi da ćete nam se što prije pridružiti u Udruzi općina, srdačno vas pozdravljamo.   

                

          Bruno Hranić                 Đuro Bukvić 
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