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ZAPISNIK 

sa XVIII. sjednice Lokalnog ekonomskog vijeća 

 

Sjednica je održana u srijedu 30.6.2021.. 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., Željko Tolo  Pluton 

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., Pere Lončar Lončarplast d.o.o. 

 

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

 

DNEVNI RED 

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

2. Predstavljanje programa Posuško lito 2021 

3. Predstavljanje Javnog poziva za podnošenje prijava za poticajne mjere Općine 

Posušje 

4. Obavijest o otvorenom Javnom pozivu Federalnog ministarstva razvoja, 

poduzetništva i obrta 

5. Obavijest o otvorenom Javnom pozivu Federalnog ministarstva energije, 

rudarstva i industrije 

6. Stanje gospodarstva u ŽZH 

7. Stanje gospodarstva u općini Posušje 

8. Obavijest o anketi za 2021.godinu 

9. Obavijest o izradi online baze stručnjaka za pisanje projekata u organizaciji 

Ureda Vlade ŽZH za europske integracije 

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

prijedloga za izmjenama prilikom usvajanja.  

 

Ad.2. Članovi Lokalnog ekonomskog vijeća dobili su na uvid program Posuškog lita za 

2021.godinu. Ova točka se ne usvaja. Ante Begić kazao je kako mu je drago da se 

ovogodišnje „Posuško lito“ može održati u svom punom kapacitetu, a posebno se zahvalio 

sponzorima, donatorima i pokroviteljima, odnosno posuškim gospodarstvenicima koji iz 

godine u godinu podržavaju ovu manifestaciju i bez njih ovo ne bi bilo u ovom obujmu.  

 

Ad.3. Općina Posušje uvela je poticajne mjere 2020. godine i iste su rezultirale pozitivnim 

odjekom u javnosti. Javni poziv za poticajne mjere za 2021. godine je rezultirao još bolje te su 

sredstva utrošena već za tri mjeseca od otvaranja javnog poziva. Čak su sredstva i 

prekoračena zbog previše zaprimljenih prijava u kratko vrijeme te je Načelnik Ante Begić 

odlučio kako neće odbiti pojedine prijave, nego prihvatiti sve koji su bili u tom krugu prijava. 

Ante Begić kazao je kako je poziv ispunio sva očekivanja te kako je se javio velik broj 

zainteresiranih. 

 

Ad.4. Članovima Lokalnog ekonomskog vijeća predstavljen je Javni poziv Federalnog 

ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Na ovu točku nije bilo nikakvih primjedbi, 

prijedloga i sugestija te je ista usvojena bez dodatnih komentara. 

 

Ad.5.  Kao i kod točke 4 članovima Lokalnog ekonomskog vijeća predstavljen je Javni poziv 

Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Na ovu točku nije bilo nikakvih 

primjedbi, prijedloga i sugestija te je ista usvojena bez dodatnih komentara. Općina Posušje 

nastoji sve Javne pozive ministarstva i drugih organizacija predstaviti gospodarstvenicima, 

bilo kroz sastanke LEV-a ili slanjem maila svim gospodarstvenicima na području općine 

Posušje. 

 

Ad.6. Pod točkom 6 predstavljeno je stanje gospodarstva na području ŽZH za 2020. godinu. 

Općinski načelnik Ante Begić kazao je kako su podaci ohrabrujući, posebno ukoliko znamo 

što se sve događalo u posljednjih godinu i pol dana. Ivan Milićević ispred Logističkog centra 

Posušje dodao je kako ga raduju dobri podaci o rezultatima gospodarstva u ŽZH. Tu snagu 

treba ohrabrivati da se u svojim reinvesticijama još bolje osnaži i da napreduje. Jedino 

ekonomska snaga može Hrvate u BiH održati na nogama. Ivan Jurilj ispred Ureda za EU 

integracije ŽZH dodao je kako je u tijeku  izrada Izvještaja o razvoju ŽZH za 2020. godinu pa 

će se iz izvještaja i detaljnije analize vidjeti usporedba sa prethodne dvije godine, te koje su 



 

posljedice pandemije COVID-19. Inicijalni podaci pokazuju kako je došlo do smanjenja broja 

zaposlenih u poduzećima u 2020. godini u odnosu na prethodne dvije godine. 

 

Ad.7. Vezujući se na točku 6 predstavljeno je i stanje gospodarstva u općini Posušje. Ivan 

Jurilj je kao i kod točke 6 dodao komentar kako će se iz izvještaja detaljnije vidjeti stanje. 

Općinski načelnik Ante Begić dodao je kako mu je drago vidjeti kako se trend rasta posuškog 

gospodarstva nastavio. Ivan Milićević čestitao je  na poslovnom uspjehu i kazao kako je 

dobro da Posuško gospodarstvo profitabilno snažno raste. Taj trend rasta treba iskoristiti za 

još veći rast i razvoj Posušja. Također, nada se i želi vjerovati  kako će reinvestiranje barem 

manjeg dijela, ovog velikog, ostvarenog profita  u Posušju polučiti još snažnijim rastom i 

povećanjem zaposlenosti u narednim godinama. 

 

Ad.8. Na sjednici je predstavljena i anketa za 2021. godinu. Pored pitanja u anketi Ivan 

Milićević poslao je i svoje prijedloge za anketu namijenjenu gospodarstvenicima. Razvojni 

tim koji odlučuje o anketi prijedloge će razmotrit i očitovanje dostaviti g.Milićeviću. 

 

Ad.9. Pod točkom 9 predstavljena je informacija o izradi online baze stručnjaka za pisanje 

projekata u organizaciji Ureda Vlade ŽZH za europske integracije. Ovo je zasigurno jedan 

dobar korak budući da će sad na jednom mjestu postojati ljudi koji će moći pomoći 

gospodarstvenicima i drugim fizički osobama pri prijavi projekata. 

 

Ad.10. Pod točkom razno nije bilo komentara. 

 

 

 

Tehnički tajnik LEV-a                                                             Predsjednik LEV-a 

     Dario Ćorić                                                                               Ivan Lončar 

 


