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UVOD 

 

Člankom 42. stavkom 3. Statuta općine Grude određeno je da Općinski načelnik podnsi 
Općinskom Vijeću izvješće o ostvarivanju  općinske politike i svojim aktivnostima. 

Sukladno tome, ovo izvješće ima za cilj na jednom mjestu dati Općinskom vijeću prikaz 
ukupne aktivnosti u 2013. godnini i tako ispuniti propisanu statutarnu obvezu. 

Izvješće o radu  podjeljeno je na tri cjeline.  

U prvom dijelu  je iznijet presjek stanja i prikaz rada općinskih službi na temelju pojedinačnih 
izvješća Pomoćnika Općinskog načelnika.  

Drugi dio se odnosi na osnovne podatke  i pregled svih važnijih općinskih projekata. 

U  trećem dijelu je kratak pregled ostalih aktivnosti Općinskog načelnika u 2013. godini. 

Podaci o ostvarenju proračuna za 2013. godinu nisu obuhvaćani  ovim izvješćem jer su dio 
posebnoga izvješća koje se  dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje. 
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1.  OPĆINSKE SLUŽBE 

Svi poslovi iz djelokruga Općine organizirani su u četiri odvojene službe i to: 

- Služba za opću upravu, branitelje iz domovinskog rata i društvene djelatnosti, 
- Služba  za prostorno uređenje, imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar, 
- Služba za gospodarstvo, inspekcijeki nadzor i civilnu zaštitu, 
- Služba za financije. 

 

1.1 SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI 
 

Služba je organizirana u tri odjela u kojima radi ukupno 23 djelatnika na osnovnim,  
dopunskim i pomoćno - tehničkim poslovima. 

Redoviti opći poslovi službe kao što su poslovi vezani uz rad i radne odnose, primanje 
podnesaka vođenje matičnih knjiga, poslovi ovjere, poslovi oko održavanja objekata i 
opreme, funkcioniranje informatičkih sustava,  poslovi osiguranja  objekta općine održavanje 
čistoće i sl. obavljani su sukladno važećoj organizaciji,  propisanim procedurama i utvrđenim 
rokovima. 

Poslovi društvenih djatnosti  odnose se na praćenje predškolskog i osnovno školskog odgoja 
i obrazovanja područja kulture i športa pitanja mladih. Suradnja sa svim subjektima iz ovih 
područja društvenoga života je ostvarena uspješno u okvirima propisanih nadležnosti i 
raspoloživih resursa. 

Poslovi odjela za branitelje  su tehničke naravi u dijelu obračuna braniteljskih primanja i 
praćenje i ostvarivanje aktivnosti oko obilježavanja svih važnih događaja iz domovinskog rata  
i drugih važnih obljetnica. Odjel ima dobru suradnju s  braniteljskim udrugama  proisteklim iz 
domovinskog rata.  

Služba je osobito pojačanu aktivnost imala na uspostavi jedinstvenoga elektronskoga 
matičnog registra za područje Općine koji se temelji na bazi podataka koji se koriste u 
mjesnim uredima. 

Uspostava jedinstvenog matičnog regitra je u završnoj fazi i nakon elektrničkog povezivanja 
u svim  matičnim uredima građani će imati bržu i jednostavniju uslugu. Rok za uspostavu 
registra je kraj 2014. godine. 

1.2. SLUŽBA  ZA PROSTORNO UREĐENJE, IMOVINSKO PRAVNE, GEODETSKE 
POSLOVE I KATASTAR 

Služba je organizirana u tri odjela  u kojima  radi ukupno 16 djelatnika.   

Redoviti poslovi odjela za imovinsko pravne poslove  su poslovi priznavanja prava vlasništva 
i ukidanje zajedničkog prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima i priprema predmeta 
Općinskom vijeću  za utvrđivanje prava korištenja na građevinskim zemljištima radi gradnje 
objekata. 
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Tijekom 2013. godine posebno je bila izražena aktivnost na poslovima izvlaštenja radi 
izgradnje Grudske obilaznice.  

Zbog nove zakonske regulative ovoga područja (Zakon o stvarnim pravima) ovaj odjel će 
doživjeti određene promjene u svom djelukrugu poslova u idućem vremenu. 

Odjel za geodetske polove i katastar  obavlja poslove cijepanja parcela, dioba, uplana 
objekata promjena posjeda i sl. 

Rad u odjelu se odvija uz poteškoće zbog lošega stanja katastarske evidencije (stari 
austrougarski operat za 80% Općine). 

Odjel je u 2013. opremljen novim softwerom za katastar „KATASTAR BA“ čime je 
omogućena  potpuna digitalizacija za tri KO i povezani grafički i knjižni dio operata. Ostalih 
deset KO  informatizirane su samo u knjižnom dijelu operata.  

Odjel prostornog uređenja zaštite okoliša i stambeno-komunalnih poslova u osnovi obavlja 
poslove izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabih dozvola. 

U području zaštite okoliša značajna je aktivnost na projektu zaštite vodocrpilišta Grudsko 
Vrilo, na planu prostornoga planiranja služba je nositelja aktivnosti na izradi prostornoga 
plana općine Grude.  

Izražana je i aktvnost na projektima u kojima je Općina investitor. 

1.3. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, INSPEKCIJEKI NADZOR I CIVILNU ZAŠTITU 

Služba je organizirana u dva odjela i zapošljava 11 djelatnika od 16 predviđenih Pravilnikom 
o unutarnjem ustrojstvu Općine. 

Odjel gospodarstva pokriva poslove koji prate obrt, trgovinu i ugostiteljstvo od registracije 
promjena u tijeku obavljanja djelatnosti do utvrđivanja minimalno tehničkih uvjeta za 
obavljanje registrirane djelatnosti te poslove inspekcijskog nadzora.  U dijelu koji se odnosi 
na područje  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odjel vodi odgovarajuće registre 
izrađuje planove i koordinira provođenje edukacija.  

Poslovi vezani za civilnu zaštitu u najvećemu se ostavruju kroz provođenje mjera zaštite i 
spašavanja osobito požara i saniranja terena provođenje i sudjelovanje na edukacijama s 
tematikom zaštite i spašavanja. Ostavrivanje suradnje sa subjektima zaštite kao što su 
Vatrogasbna društva je svakodnevno i potpuno. 

Odjel za razvoj je novi odjel  u ovoj službi i ostaruje svoju aktivnost na izradi,  kandidiranju i 
praćanju realizacije svih općinskih projekta. Pružanja stručne pomoći svim drugim općinskim 
subjektima koji kandidiraju projekte samostalno je važan i izražen dio aktivnosti ovoga odjela. 

Odjel je u 2013. godini imao značajan broj uspješnih aplikacija šest vlastitih (Putovima 
baštine, Poduzetnička zona POLJANICE, IM-BE polje i tri projekta iz područja okoliša i 
energetske učinkovitosti)  i  više uspješnih projekta drugih aplikanata.   
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1.4. SLUŽBA ZA FINANCIJE 

Služba financija zapošljava ukupno pet djelatnika i obavlja se tehničke poslove oko 
evidentiranja poslovnih promjena izrade financijskih izvješća i obračuna plaća i naknada 
plaća zaposlenih u Općini, blagajničko poslovanje i poslovanje preko transakcijskih računa u 
poslovnim bankma. 

Posebno važni poslovi službe su priprema općinskoga proračuna i praćenje njegovoga  
ostravenja.   

2. OPĆINSKI PROJEKTI 

U ovom dijelu izvješća iznijet je pregled svih važnijih općinskih projekata bilo da su realizirani 
u tijeku 2013. godine bilo da su započeti a njihova realizacija nastavljena u 2014. godini. 
Neki od projekata su realizirani izravno iz općinskog proračuna vlastitim sredstvima ili 
namjenski dobivenim sredstvima u ili suradnji s mještanima, a neki su realizirani od strane 
nadležnih Županijskih ili Federalnih institucija prema usvojenim zajedničkim planovima uz  
više ili manje sufinanciranja općine Grude. 

 

Redni 
broj 

Naziv projekta Iznos u KM Napomena 

I 
LOKALNE I NERAZVRSTANE 
CESTE 

  

1. 

Rekonstrukcija lokalnih 
prometnica: Police-Žulji-Pejići, 
Mijatovići-Lukende-Leke, Cerov- 
Dolac-Nezdravica 

70.000,00 Projekt realiziran 

2. 
Rekonstrukcija i asfaltiranje u 
zaseoku Alagovac  prema groblju 
KULINA 

32.000,00 Projekt realiziran 

3. 
Rekonstrukcija lokalne ceste 
Pelinovac, Ružići 

37.000,00 Projekt realiziran 

4. 
Održavanje nerazvrstanih 
makadamskih putova na području 
Općine 

50.000,00 Projekt realiziran 

5. 
Održavanje lokalnih asfaltiranih 
putova na području Općine 

50.000,00 Projekt realiziran 

6. Asfaltiranje lokalnih cesta  75.000,00 Projekt realiziran 

7. 
Rekonstrukcija lokalne ceste 
Višnjica prema  groblju, Put prema 
crkvi na Ledincu 

66.000,00 Projekt realiziran 

II GRADSKE ULICE    

1. 
Nogostup u ulici dr. Franje 
Tuđmana – oko kina 

30.000,00 Projekt realiziran 

2. 
Uređenje ulice fra Gabre Grubišića 
– nogostup i rasvjeta 

50.000,00 Projekt realiziran 

3. 

Nogostup Nogometno igralište- 
Prispa - Boboška  postavljanje 
kocke i rekonstrukcija rasvjete 

290.00,00 Financirano sredstvima F 
direkcije cesta i Općine 
Grude 
U omjeru 85:15 
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III 
PROJEKTI KOMUNALNE I 
ŠKOLSKE INFRASTRUKTURE 

  

1. 
Rekonstrukcija športske dvorane u 
OŠ u Grudama 

40.000,00 Projekt realiziran 

2. Uređenje  izvorišta  Grudsko Vrilo 80.000,00 Projekt realiziran 

3. 
Uređenje groblja Bartuluša u 
Drinovcima 

25.000,00 Projekt realiziran 

4. 
Vodovod Buconjići -Bovani -
Graovište- Rogići, vodovod Ploca  

155.000,00 Projekt realiziran 

5. 
Vodovod VS Grude1 –Visoke zone 
u Grudama 

80.000,00 Projekt realiziran 

6. 
Projekt automatike na vodovodu 
Grude – Višnjica-Medovići 

28.000,00 Projekt realiziran 

7. 
Sufinanciranje izgradnje javne 
rasvjete po MZ  

20.000,00 Projekt realiziran 

IV OSTALI PROJEKTI   

1. 

Izrada idejnoga projekta održivog 
upravljanja vodama u IM BE polju 

640.000,00 Financirano 85 % 
sredstvima EU 15% 
vlastitim projekt u tijeku. 
Rok završetka srpanj 2015. 
godine 

2. 
Projekt Putovima baštine na 
Trebižatu  

57.000,00 Projekt realiziran 

3. Projekt CREDO  20.000,00 Projekt realiziran 

4. 
Projektna dokumentacija: 
Vodoopskrba Gruda s vodovodnog 
sustava Posušje 

20.000,00 Projekt realiziran 
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Projektna dokumentacija:  
Rješenje oborinskih voda s 
lokaliteta OŠ i SŠ Grude i projekti 
lokalne prometnice Police 

21.000,00 Projekt realiziran 

 

 

3. OSTALE  AKTIVNOSTI 
 

U ovom dijelu izvješća iznijet je pregled svih važnijih aktivnosti Općinskoga načelnika s 
ciljem ispunjenja Statutom propisanih obveza provođenja općinske politike, zastupanja i 
predstavljanja Općine kao i suradnje s drugim razinama vlasti ustanovama i institucijama. 

- Suradnja s izvršnom i zakonodavnom vlasti na višim razinama vlasti u ŽZH, F BiH i 
BiH,  kroz izravne i posredne kontakte kada je to bilo potrebno i kada je suradnju bilo 
moguće ostvariti; 

- Suradnja s Fondovima i Agencijama u BiH i FBiH radi realizacije određenih projekata; 

- Aktivno djelovanje u Savezu općina i gradova FBiH kroz poziciju člana Predsjedništva 
izravno ili putem izaslanika; 
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- Koordinacija i suradnja s ciljem razmjene iskustava i usklađivanja zajedničkoga 
nastupanja u pojedinim područjima odgovornosti s Načelnicima u ŽZH i 
Gradonačelnicima i Općinskim Načelnicima u susjednim Županijama; 

- Aktivna politika prekogranične suradnje kroz redovite kontakte i razmjenu iskustava 
sa Županijskim predstavnicima, Gradonačelnicima i Općinskim načelnicima Splitsko-
dalmatinske Županije;  

- Praćenje rada i koordinacija svih općinskih Javnih ustanova i javnih poduzeća; 

- Redoviti informativni i radni sastanci s ustanovama predškolskog osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog odgoja i obrazovanja; 

- Aktivni kontakti,  informativni i radni sastanci s gospodarstvenicima s područja 
Općine; 

- Posjete Župama i MZ i informativni  sastanci s ciljem koordinacije društvenoga života 
javnosti na području cijele Općini; 

- Redoviti sastanci s udrugama proisteklim iz domovinskog rata s ciljem informiranja i 
rješavanja problema braniteljske populacije; 

- Susreti s kulturnim, športskim klubovima  i udrugama civilnoga društva te razgovori s 
građanima s ciljem sagledavanja mogućnosti unaprijeđena njihovoga pojedinačnoga 
položaja i rješavanja različitih problema;   

- Predstavljanje Općine kroz sudjelovanje u svim prigodama na području Općine 
Županije FBiH i inozemstvu; 

- Suradnja sa svim vrstama medija radi blagovremenoga i istinitoga informiranja. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ljubo Grizelj, v.r. 


