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ZAPISNIK
s XIII. sjednice Lokalnog ekonomskog vijeća

Sastanak je održan u srijedu 11.12.2019. godine s početkom u 12:00 sati u Sali za sastanke
Općine Posušje. Na sastanku su bili prisutni članovi

LEV-a ispred Općine Posušje i

Općinskog vijeća: Općinski načelnik Branko Bago, Predsjednik OV-a Ivan Lončar, Stipe
Bešlić predstavnik TPP-a, Dragica Lebo Suradnik u Jedinici za lokalni ekonomski razvoj,
Željko Tolo Pluton d.o.o., Ivan Čutura Projekt 3D d.o.o., Željko Pavković Tropicana bar
d.o.o., Damir Vican Miviko d.o.o., Pere Lončar Lončarplast d.o.o., Tanja Bakula ispred
Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke (HERAG), Krasnodar Petrović Planet
d.o.o., Anita Galić vijećnica Općinskog vijeća te Frano Lebo Vodovod Posušje.
Uz gore navedene na ovoj sjednici bio je i Bernardin Bakula, Pomoćnik Općinskog načelnika
za proračun i financije Općine Posušje.
Odsutni članovi: Marstela Ramljak P&S Produkcija d.o.o., Ivan Jurilj Ured za europske
integracije ŽZH.
Budući da je postojao kvorum za rad, jednoglasno je usvojen sljedeći predloženi

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s XII. sjednice Lokalnog ekonomskog vijeća Posušje
2. Prijedlog izmjena i dopuna u Poslovniku o radu Lokalnog ekonomskog vijeća
3. Nacrt proračuna općine Posušje za 2020. godinu
4. Nacrt plana kapitalnih investicija za 2020. godinu
5. Nacrt plana općinskih poticajnih mjera gospodarstvu, poljoprivredi i
zapošljavanju za 2020. godinu
6. Razno
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Ad.1. Zapisnik je usvojen jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova te nije bilo nikakvih
dopuna i prijedloga za izmjenama prilikom usvajanja.
Ad.2. Dragica Lebo predstavila je promjene koje se tiču izmjene i dopune Poslovnika o radu
Lokalnog ekonomskog vijeća. Tako je prisutnima predstavila izmjene koje se tiču članka 7., a
koje se odnose na ukupan broj članova LEV-a te minimalnog broja članova LEV-a potrebnog
za održavanje sjednice koji je sad 8 i minimalan broj članova privatnog i civilnog sektora koji
je potreban za ispunjavanje kvoruma, a on sad iznosi 6 članova. Također, predstavila je
izmjenu članka 12. koji se tiče mandata članova LEV-a i izmjenu koja glasi „Mandat članova
LEV-a traje četiri godine od dana imenovanja“. Posljednja izmjena je u članku 13. u kojem je
navedeno kako je koordinator LEV-a Jedinica za lokalni ekonomski razvoj, a prethodno je
bilo navedeno kako je to Služba za razvoj. Svi prisutni zaključili su kako su ove promjene
dobrodošle i kako će direktno utjecati na poboljšanje rada Lokalnog ekonomskog vijeća.
Također predstavila je novu odluku o imenovanju članova u kojoj je dodan još jedan član, a to
je Frano Lebo direktor Vodovoda.
Ad.3. Za potrebe ove sjednice i točke 4 dnevnog reda sastanku je nazočio i Pomoćnik
Općinskog načelnika za proračun i financije Bernardin Bakula. Prisutnima je predstavio nacrt
proračuna općine Posušje za 2020. godinu. Prisutni nisu imali komentare na nacrt proračuna i
pozdravili su predviđena sredstva koja su namijenjena za razvoj.

Ad.4. Nakon predstavljanja Plana kapitalnih investicija za 2020. godinu kojeg je prisutnima
predstavila Dragica Lebo, Načelnik Bago kazao je kako se zaista radi o iznimno visokim
iznosima za kapitalne projekte, prvenstveno se pozivajući na projekte kanalizacije i pročistača
te kako bi bilo korisno dodati kolonu u tablicu s projektima koja bi prikazivala dio
financijskih sredstava koji se odnosi samo na 2020. godinu. Prisutni gospodarstvenici kazali
su kako im je iznimno drago da Općina prepoznaje ove projekte s liste kao one prioritetne i
koji će na direktan način utjecati na poboljšanje poslovanja, ali i same kvalitete života na
području općine Posušje.
Ad.5. Vezano za točku 4 koja je se odnosila na sam proračun, Pomoćnik Bernardin Bakula
kazao je kako Općina Posušje za 2020. godinu planira određena sredstva za poticaj startupova i poduzetništva na području općine Posušje. Željko Tolo kazao je kako je ovo mjera
koju Općina planira za 2020. godinu hvale vrijedna, ali kako bi se za 2021. godinu trebalo
raditi na tome da sredstva budu dosta veća. S ovim komentarom složili su se svi
gospodarstvenici koji su nazočili sastanku. Bernardin Bakula kazao je kako će se zasigurno na
tome raditi, ali i kako trenutna situacija sa stanjem općinskog proračuna ne daje velik prostor

za izdašnija sredstva. Također, predstavljeno je i to kako će Općina, kao i ranijih godina,
omogućiti mladim visokoobrazovanim ljudima prvo radno iskustvo u Općini Posušje. Ovo je
izuzetno bitno budući da samim time postaju konkurentni na tržištu rada.
Ad.6. Predsjednik Lokalnog ekonomskog vijeća je upoznao sve prisutne kako je Općina
Posušje inicijator donošenja županijskog zakona o komunalnim pristojbama te kako će se od
strane nadležnog županijskog ministarstva uskoro formirati radna grupa za izradu nacrta ovog
zakona. Na ovaj način bi se uskladile sada različite prakse u JLS na području ŽZH u pogledu
komunalnih pristojbi.
Prisutni su kazali kako je ovo bila dosta produktivna sjednica te kako im je drago da su se
upoznali s planovima Općine za 2020. godinu.

