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Na temelju članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 

19/13 - pročišćeni tekst), te članka 54. Statuta Grada Pleternice („Službeno glasilo“ Grada 

Pleternice br.: 4/09., 02/13., 08/13. i 07/14.), Gradonačelnica Grada Pleternice donosi 

slijedeću 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju Gospodarskog vijeća Grada Pleternice 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom osniva se Gospodarsko vijeća Grada Pleternice (u daljnjem tekstu: 

Gospodarsko vijeće) kao savjetodavni tijelo Gradonačelnice Grada Pleternice. 

 

Članak 2. 

 

 U Gospodarsko vijeće imenuju se: 

1) Antonija Jozić, gradonačelnica - predsjednica Gospodarskog vijeća ; 

2) Luka Balenović, predsjednik HGK, Županijske komore Požega , član ; 

3) Ivan Stipić, predstavnik Obrtničke komore Požeško-slavonske županije, član ; 

4) Marijan Kanjković, predstavnik HZZ-a, Područni ured Požega, član ; 

5) Marija Šarić, direktorica Poduzetničkog centra Pleternica d.o.o., član ; 

6) Drago Lucić, direktor, Tofrado trgovina d.o.o., član ; 

7) Zlatko Mijoković, direktor Inter d.o.o., član ; 

8) Krunoslav Ečimović, direktor Cedar d.o.o., član ; 

9) Božo Bošnjak, vlasnik obrta Mljekara BIZ Buk , član ; 

10) Anto Barbarić, vlasnik obrta Microplet, član ; 

11) Oliver Subotić, vlasnik obrta Strojobravarska radnja Subotić, član ; 

12) Stanko Barišić, vlasnik obrta Autoprijevoznik Barišić Stanko, član ; 

13) Fabijan Bošnjak, vlasnik obrta Bošnjak servis, član ; 

14) Zdravko Knapić, vlasnik obrta Stolarija Knapić, član ; 

15) Milan Varešak, vlasnik obrta Varešak, proizvodnja peradi i jaja, član ; 

16) Mate Čirko, vlasnik obrta Metal-Plast, član ; 

17) Damir Kovačević, vlasnik poljoprivrednog gospodarstva Kovačević, član ; 

18) Alen Barić, vlasnik ugostiteljskog obrta Lotus, član. 

 

 



Članak 3. 

 

 Gospodarsko vijeće: 

 daje savjete vezane uz ekonomske i razvojne programe Grada Pleternice, 

 razmatra i predlaže mjere za poboljšanje stanja u gospodarstvu na području Grada 

Pleternice, 

 razmatra i predlaže poticajne mjere za razvoj poduzetništva, turizma i 

poljoprivrede, 

 inicira različite aktivnosti u cilju unapređenja stanja u gospodarstvu, 

 potiče primjerenu suradnju s institucijama i tijelima koja se bave gospodarstvom i 

obrtništvom, 

 može davati mišljenja na prijedloge odluka Grada koje utječu na poslovanje 

gospodarskih subjekata, 

 obavlja i druge savjetodavne poslove. 

 

Članak 4. 

 

 Sjednicu Gospodarskog vijeća saziva predsjednik Gospodarskog vijeća. 

 Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima Gospodarskog 

vijeća osobno ili putem elektronske pošte (e-mail). 

 U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Gospodarskog vijeća, zamjenjuje ga 

osoba koju on za to ovlasti. 

 Sjednice Gospodarskog vijeća u pravilu održavaju se najmanje dva puta godišnje. 

 

Članak 5. 

 

 Gospodarsko vijeće može započeti s radom ako je na sjednici nazočna većina članova 

vijeća. 

 Gospodarsko vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. 

 

Članak 6. 

 

 O radu na sjednici Gospodarskog vijeća vodi se zapisnik. 

 

Članak 7. 

 

 Stručne poslove vezane uz rad Gospodarskog vijeća obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Grada Pleternice. 

 

Članak 8. 

 

 Rad članova u Gospodarskom vijeću je dobrovoljan, te za sudjelovanje i rad u istom 

članovi ne primaju naknadu. 

 

Članak 9. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasilu 

Grada Pleternice“. 

 

Gradonačelnica: 

Antonija Jozić, v.r. 


