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Skladno članku 42. stavku 3. Statuta općine Grude u nastavku dajem kratko izvješće o radu 
za 2012. godinu i pregled aktivnosti u prvom polugodištu 2013. godine. 
Ovo izvješće ima za cilj informirati Općinsko vijeće o ostvarenju temeljne općinske politike u 
razdoblju preuzimanja novog mandata krajem 2012. godine. 
 
Odlukom Općinskoga vijeća od 29.6.2012. godine dodijeljen mi je mandat obnašatelja 
dužnosti Općinskog načelnika  s obvezom završetka mandata prethodnog načelnika gosp. 
Viktora Marića. Ova okolnost kao i  činjenica da je 2012. godina bila izborna godina, 
razdoblje do preuzimanja novoga mandata, koji mi je dodijeljen temeljem rezultata lokalnih 
izbora  sredinom studenoga 2012. godine, većina 2012. godine je protekla u ispunjenju 
tehničkoga mandata, odnosno završetka mandata prethodnoga načelnika.  
 
Zbog  ovih okolnosti ovo izvješće nije sačinjeno za kalendarsku godinu nego za razdoblje od 
preuzimanja mandata obnašatelja dužnosti do kraja prvog polugodišta 2013. godine. 
Razdoblje tehničkoga mandata u 2012. godini obilježile su aktivnosti na uspostavi redovitoga 
funkcioniranja Općine u svim njezinim segmentima od financijske, administrativne, 
stabiliziranja komunalnoga života i sl. 
 
U tom smislu je prvenstveno težište aktivnosti bilo na slijedećem: 

- Usvajanjem proračuna za 2012. godine u srpnju iste godine stvoreni su uvjeti za 
redovito obavljanje  temeljnih funkcija općine, 

- Odblokiran zastoj u obavljanju financijske funkcije izmirivanju obveza prema 
proračunskim korisnicima, dobavljačima i zaposlenicima, 

- Stvaranje uvjeta za  provedbu lokalnih izbora, 
- Nastavak ranije započetih manjih kapitalnih projekata kao što su zahvati na 

osiguranju urednije vododpskrbe, gradskim ulicama, lokalnim i nerazvrstanim 
putovima, školskim objektima ostalim objektima komunalne infrastrukture. 

 
Nakon preuzimanja mandata, temeljem rezultata lokalnih izbora 2012. godine, od SIP-a 
sredinom studenoga  započelo ja razdoblje novoga mandata i stvorene mogućnosti 
provođenja općinske politike temeljene na izbornom programu. 
 



U osnovi se radi o slijedećim aktivnostima: 
- Priprema proračuna za 2013. godinu s ciljem obuhvaćanja planiranih općinskih 

politika, 
- Konsolidiranje dospjelih financijskih obveza i potraživanja Općine Grude iz ranijih 

razdoblja, 
- Vraćanje prometne problematike Gruda ( obilaznica) u planove Federalne direkcije 

cesta za 2013. godine, 
- Pripreme za cjelovito rješavanje prikupljanja odvoza i  zbrinjavanje komunalnoga 

otpada za područje čitave Općine, 
- Priprema novih projekata komunalne infrastrukture (uređenje vodozahvata),  gradskih 

ulica, izgradnja i proširenje lokalnih i nerazvrstanih puteva, popravka lokalnih puteva, 
rekonstrukcija nekih školskih objekata, 

- Sudjelovanje u aktivnostima na izradi i donošenju Županijskoga prostornoga plana i 
priprema za donošenje Općinskoga prostornog plana, 

- Okončanje nekih spornih imovinsko pravnih odnosa kao preduvjetom za razvoj grada 
(zemljište uz Osnovnu školu R. Boškovića), uklanjanje nekih objekata u središtu 
Gruda,  

- Izgradnja projektirane i Projektiranje razvoja nove sekundarne mreže vodoopskrbnog 
sustava, 

- Planiranje veće financijske podrške prijevozu učenika, potpora studentima, socijalno 
ugroženim, športu i kulturi,  

- Dobra suradnja s gospodarstvenicima i gospodarskim subjektima doprinijela je 
pozitivnom okruženju i stvaranju uvjeta za razvoj investicija, očuvanju postojećih 
radnim mjestima i mogućnosti otvaranju novih. 

 
Nakon donošenja proračuna za 2013. godinu u kojemu su planirane sve navedene 
aktivnosti stekli su se uvjeti za njihovu realizaciju.  
Većina od njih je započela i u različitim su fazama realizacije. Kod realizacije ovih 
aktivnosti vođena je maksimalna moguća briga o ravnomjernom razvoju svih dijelova 
Općine. 

 
Osim projekata iz područja isključivo općinske odgovornosti  započeti su i projekti koji se 
obavljaju u suradnji s drugim institucijama kao što su: 

- Izgradnja nogostupa  uz M-6 ( Boboška Elić Luka) gdje je završeno projektiranje i 
očekuje se početak radova ovih dana, 

- U suradnji s Federalnom direkcijom cesta očekuje se nastavak poslova oko 
provođenja izvlaštenja na dijelovima trase južne obilaznice, 

- U suradnji s Federalnim fondom okoliša poboljšanje komunalnog sustava 
(kanalizacija i oborinske vode), 

- U suradnji s ŽZH privođenje funkciji državne imovine i rješavanje imovine 
neprivatiziranih poduzeća, 

- U suradnji s ŽZH izrada Prostornoga plana općine Grude, 
- U suradnji s FMOP nastavak početak radova na Poduzetničkoj zoni,  
- U suradnji s JU Vrilo kapitalna ulaganja u Carinski terminal radi poboljšanja uvjeta 

poslovanja i povećanja konkrentnosti Terminala što izravno i posredno utječe na 
gospodarsku aktivnost u Općini.  

 
Funkcioniranje općinskih službi,  je područje aktivnosti kojemu je dano  posebno značenje. 
Kroz reorganizaciju pojedinih službi i odjela (formiranje odjela za razvoj) općinska 
administracija modernizira se i u potpunosti prilagođava potrebama suvremenoga života. Sve 
to prati i donošenje novih akata o radu i organizaciji Zakonom propisanih zadaća Općine kao 
jedinice lokalne samouprave. 
 
Sve navedeno u mnogome ovisi i o razvoju političkih i gospodarskih odnosa u BiH i 
Federaciji BiH čemu ćemo se svakako morati prilagođavati u ovisnosti o kretanju tih odnosa. 



 
Stvaranje pozitivnog ozračja u društvenim, gospodarskim i političkim odnosima suradnja sa 
svim  društvenim skupinama i segmentima bit će temelj politike i u nastavku mandata. 
 
S poštovanjem! 
 
Općinski Načelnik  
 
Ljubo Grizelj  


