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ZAPISNIK 

sa XVII. sjednice Lokalnog ekonomskog vijeća 

 

Sastanak je održan u ponedjeljak 8.3.2021.. godine putem elektroničke pošte. Na sastanku su 

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

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

ekonomski razvoj, Ivan Milićević Logistički centar Posušje,  Stipe Bešlić predstavnik TPP-a,  

Marstela Ramljak P&S Produkcija d.o.o., Ivan Čutura Projekt 3D 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, Frano Lebo JP Vodovod d.o.o. Posušje, Željko Pavković SUR Tropicana bar. 

Nisu sudjelovali: Damir Vican Miviko d.o.o., Željko Tolo Pluton d.o.o. 

 

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

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa XVI. sjednice Lokalnog ekonomskog vijeća Posušje  

2. Izmjena odluke o imenovanju članova Lokalnog ekonomskog vijeća 

3. Nacrt proračuna općine Posušje za 2021. godinu 

4. Pregled dokumenata za 2021. godinu: 

a) Plan implementacije 2021-2023 (nacrt) 

b) Plan infrastrukturnog razvoja 2021-2023 (nacrt) 

c) Plan kapitalnih investicija za 2021. godinu 

5. a) Pregled administrativnih i komunalnih taksi 

      b) Predstavljanje mjere oslobađanja plaćanja općinskih taksi pri registraciji 

obrta 

6. Razno 

 

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

prijedloga za izmjenama prilikom usvajanja.  
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Ad.2. Članovi Lokalnog ekonomskog vijeća dobili su ranije u materijalima Izmjenu odluke o 

imenovanju članova Lokalnog ekonomskog vijeća. Izmjene su se odnosile konkretno na 

Općinskog načelnika budući kako je došlo do promjene na izborima održanim 2020. godine, 

na Savjetnicu bivšeg načelnika te je dodan i član Logističkog centra. Također, izmjenom 

odluke imenovan je i tehnički tajnik vijeća. Ovu odluku članovi su usvojili jednoglasno.  

 

Ad.3. Načelnik Ante Begić kazao je kako je rok za Javni poziv za sudjelovanje u javnoj 

raspravi Nacrta proračuna općine Posušje za 2021. godinu prošao te kako će na sljedećoj 

sjednici Općinskog vijeća, koja je na rasporedu četvrtak 11.03.2021. na dnevnom redu biti  

Prijedlog proračuna općine za 2021. godinu koji će u odnosu na Nacrt biti uvećan na 

9.688.300,00 KM.  

Ivan Milićević, predstavnik Logističkog centra,  dodao je svoj prijedlog kada je u pitanju 

proračun za 2021. godinu.  Predložio je da se u proračunu za 2021. god. definira konkretno 

projekt: Proširenje Logističkog centra,(objekta) na postojećoj lokaciji, zapadno od postojećeg 

objekta. Svi infrastrukturni preduvjeti postoje, a potreba postoji. Proširenje bi bilo u funkciji 

podrške inkubiranju razvoja novih početničkih poduzeća i obrta u sektoru obrade metala i 

plastike i usluga za sektor posuške industrije obrade metala i plastike. Također bi proširenje 

moglo biti i u funkciji proširenja prostornih potreba Tehnološkog parka Posušje. Projekt 

doprinosi realizaciji Strategije razvoja općine Posušje. Proširenje bi bilo modularnog tipa 

(projektirana maksimalan broj modula, a realizacija po fazama, sukladno financijskim 

mogućnostima). Prvi modul bi mogao biti 300m2, sa tri radna prostora, uz mogućnost 

naknadnih proširenja za još dva ista takva modula. Postoji mogućnost izgradnje i četvrtog (ili 

prvog u kalendarskom smislu) južnog modula prilagođenog prostornom kapacitetu parcele, uz 

istovremenu izgradnju potpornog zida s južne strane postojećem objektu. Procijenjena 

vrijednost izgradnje prvog modula bi bila cca 100 000 KM. Predložio je da  se sredstva za 

realizaciju ovog projekta mogu osigurati preraspodjelom sa dvije postojeće stavke iz 

prijedloga proračuna i to: 255K2 i 255D. Predstavnici Općine Posušje ovaj prijedlog će 

razmotriti i dostaviti odgovor.  

 

Ad.4. Dokumenti iz ove točke dostavljeni su u elektroničkom obliku svim članovima. Ivan 

Milićević kazao je kako se u dokumentu Plan implementacije 2021-2023 u projektu P.1.1.2.2. 

iznos predviđen za projekt Razvoj sheme potpore start-up tvrtkama u tehnološkom parku 

treba povećati za četiri puta te umjesto 10.000,00 KM predvidjeti 40.000,00 KM. Predstavnici 

Općine ovaj su prijedlog razmotrili ad hoc i donijeli odluku kako isto neće mijenjati budući 

kako se ovim dokumentom ne ograničavaju sredstva za ovaj projekt ukoliko ista budu veća od 



 

predviđenih. Ovu odluku razmotriti će za sljedeću proračunsku godinu i planirati veća 

sredstva za 2022. godinu. 

Općinski načelnik Ante Begić tražio je ispravku kod naziva projekta P.2.1.2.5. „Prenamjena 

zgrade JP EP HZHB u gradsku knjižnicu (2020-2023)“ u „Prenamjena zgrade JP EP HZHB u 

javnu svrhu 2020-2023). Prijedlog je prihvaćen. 

 

Ad.5.  Općinski načelnik Begić kazao je kako je ova mjera oslobađanja plaćanja općinskih 

pristojbi pri registraciji obrta  naišla na pozitivan odjek u javnosti, te da se unatoč korona krizi 

nastavio trend otvaranja obrat i u 2020. godini, logičan slijed stvari je da se s ovom mjerom 

nastavi i u ovoj  2021. godini. 

 

Ad.6. Pod točkom razno svi članovi imali su priliku iznijeti neke teme o kojima žele govoriti, 

a nisu u dnevnom redu sjednici.  

Općinski načelnik osvrnuo se na sastanak UGP koji je održan 5.3.2021. godine. 

Kazao je kako se razgovaralo o realizaciji Javnog poziva za pomoć gospodarstvu – 

ublažavanje negativnih gospodarskih posljedica zbog pandemije korona virusa, kojeg je 

raspisala Općina Posušje. Ukupno je pristiglo 303 prijave, a prema kriterijima odobrena je 

pomoć za 207 obrta i poduzeća. Ukupan iznos sredstava koji se odnosi na mjeru oslobađanja 

komunalne naknade za istaknutu tvrtku u 2020. te oslobađanja od plaćanja komunalne 

naknade za poslovne prostore iznosi 57.200,00 KM. 

Po pitanju Javnog poziva za podnošenje prijava za poticajne mjere u poduzetništvu Općine 

Posušje, u tri kategorije je ukupno pristiglo 27 prijava, te je odobreno 14.631,19 KM. 

Poticajne mjere po ovom Javnom pozivu stimulativno su utjecale na povećanje gospodarske 

aktivnosti i novih zapošljavanja, pogotovo kada je riječ o poticajnoj mjeri Sufinanciranje 

troškova osnivanja i registracije poduzetnika početnika u gospodarstvu. U planu je objava 

javnog poziva i u ovoj godini po usvajanju Proračuna. 

Jedna od tema bilo je pitanje mogućnosti smanjenja naknade za istaknutu tvrtku. Zaključeno 

je kako naknade ostaju na snazi do daljnjeg, prema važećim odlukama. 

Nadalje, bilo je govora i o Pravilniku o oslobađanju od PDV-a i ostalih davanja za uvezenu 

nekomercijalnu robu u Republiku Hrvatsku. O ovoj problematici razgovaralo na sastanku 

u Orašju prošli tjedan kom su nazočili predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović, 

državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas te načelnici i 

gradonačelnici pograničnih općina. O ovom gorućem problemu upoznali su gosta iz Hrvatske 

te će se i dalje radit na rješavanju ove problematike. 

Također, kazao je kako je upoznao članove UGP-a o skorom objavljivanju Javnog poziva 

Federalnog zavoda za zapošljavanje u sklopu Programa sufinanciranja zapošljavanja 2021 i 

Program sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2021. 



 

 

Tehnički tajnik LEV-a                                                             Predsjednik LEV-a 

     Dario Ćorić                                                                               Ivan Lončar 

 


