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ZAPISNIK 

s XV. sjednice Lokalnog ekonomskog vijeća 

 

Sastanak je održan u petak 26.6.2020. godine putem elektroničke pošte. Na sastanku su 

sudjelovali članovi  LEV-a ispred Općine Posušje i Općinskog vijeća: Općinski načelnik 

Branko Bago, Predsjednik OV-a Ivan Lončar, Dragica Lebo Voditeljica Jedinice za lokalni 

ekonomski razvoj, Ana Begić Savjetnica općinskog načelnika za opću upravu i razvoj. Ostali: 

Stipe Bešlić predstavnik TPP-a,  Marstela Ramljak P&S Produkcija d.o.o., Ivan Čutura 

Projekt 3D 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., Ivan Jurilj Ured Vlade ŽZH za europske integracije, Željko Tolo Pluton d.o.o. i 

Frano Lebo JP Vodovod Posušje. 

Nije sudjelovao: Željko Pavković Tropicana bar d.o.o. 

 

Budući da je postojao kvorum za rad, jednoglasno je usvojen sljedeći predloženi  

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s XIV. sjednice Lokalnog ekonomskog vijeća Posušje  

2. Prijedlog inicijative Lokalnog ekonomskog vijeća prema Ministarstvu 

obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke 

3. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za realizaciju mjera pomoći gospodarstva 

radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene korona virusom (COVID-19) 

4. Stanje gospodarstva nakon pandemije prouzročene korona virusom (COVID-19) 

5. Razno 

 

Ad.1. Zapisnik je usvojen jednoglasnom odlukom svih članova te nije bilo nikakvih dopuna i 

prijedloga za izmjenama prilikom usvajanja.  

 

Ad.2. Na prošloj 14.sjednici Lokalnog ekonomskog vijeća proizašao je zaključak 

gospodarstvenika kako Općina Posušje ispred Lokalnog ekonomskog vijeća treba poslati 
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inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije 

Zapadnohercegovačke kako trebaju u svoju strategiju obrazovanja koja je u izradi poraditi na 

rješavanju problema obavljanja prakse za djecu koja idu u školu, odnosno da razviju dobru 

strategiju dualnog obrazovanja. Općina Posušje napravila je inicijativu koja je poslana svim 

članovima Lokalnog ekonomskog vijeća na uvid i da isti daju svoje mišljenje. Tako je 

Krasnodar Petrović kazao kako podupire zakonsko reguliranje dualnog obrazovanja i kako je 

njegovo poduzeće spremno participirati njeno provođenje i omogućiti obavljanje praktične 

nastave. Ivan Jurilj dodao je kako je ovo posebno važno zbog činjenice kako je donesena 

odluka o izradi strategije i kako treba poslati ovu inicijativu. Ispred HERAG-a Tanja Bakula 

kazala je kako su poduzetnici izrazili zainteresiranost prihvatiti mlade u svoja poduzeća te 

kako je bitno da i gospodarstvenici budu članovi koji će sudjelovati u izradi ove strategije. 

Stipe Bešlić, koji je između ostalog i profesor u školi, dodao je kako bi ovu praksu trebalo 

platiti djeci koja bi je obavljala na što je Željko Tolo kazao kako je to dobra ideja te kako istu 

podržava. 

 

Ad.3. Općina Posušje objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za realizaciju mjera 

pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije prouzročene korona virusom 

(COVID-19) 10.6.2020. i isti je otvoren do 10.7.2020. Pere Lončar kazao je kako su ove 

mjere donesene kasno i kako se odnose samo na subjekte kojim je rad bio zabranjen, odnosno 

kako je Općina trebala u javni poziv uključiti i one koji su radili za vrijeme stanja nesreće. 

Također, zatražio je podatke o tome koliko je sredstava Općina isplatila onima koji su 

aplicirali, na što su predstavnici Općine kazali kako će isti podaci biti javno dostupni nakon 

isteka roka za dostavu aplikacija. Krasnodar Petrović smatra kako je Općina trebala financirati 

iznos cijele minimalne plaće te kako su mjere donesene kasno te kako su neki već odjavili 

određeni broj radnika. Željko Tolo dodao je kako bi svako poduzeće trebalo imati plan za 

vanredne situacije. 

 

Ad.4. Gospodarstvenici su na ovu točku dali svoj uvid u trenutnu situaciju.  Tako je 

Krasnodar Petrović kazao kako pandemija još uvijek traje i kako će se gospodarske štete u 

svakom slučaju sanirati godinama. Pere Lončar dodao je kako je većina poduzeća zabilježila 

pad prihoda za 20%, a neki čak i 50%. Očekuje lošije reultate za ovu 2020. godinu budući da 

su za 2019. godinu rezultati biti iznimno dobri te kako posuško gospodarstvo čini 25% 

prihoda u ŽZH. Dodao je i to kako su posuški gospodarstvenici za vrijeme pandemije iskazali 

solidarnost te su u velikom broju pomogli domove zdravlje, bolnice i ostalo. 

 

Ad.5.  Pod točkom razno Pere Lončar imao je pitanje vezano za poslovnu zonu Vlake u 

kojem se i nalazi njegovo poduzeće Kazao je kako se u poslovnoj zoni obavljaju nepoznate 



 

aktivnosti miniranja te kako je dovedeno njegovo poduzeće u opasnost te kako traži da se 

Općina izjasni po ovom pitanju. Općina Posušje će odgovoriti na ovo čim bude imala više 

informacija. 

 

Zapisničar                                                                                  Predsjednik LEV-a 

Dario Ćorić                                                                                  Ivan Lončar 

 

 

  

 


