
 
 

ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE GOSPODARSKOG VIJEĆA GRADA PLETERNICE 
 
 
Datum održavanja: 15.12.2017., petak 
Vrijeme: 18:00-19:00 
Mjesto održavanja: Gradska vijednica Grada Pleternice, I. Šveara 2, Pleternica, I. kat 
Prisutni:  članovi gospodarskog vijeda, prema  potpisnoj listi  u prilogu, gradonačelnica grada Pleternice, 
gđa Antonija Jozid, zamjenik gradonačelnice gdin Domagoj Katid, Daniel Stipid — pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela 
 
Tijek: 
Dnevni red stavljen je na glasanje te je usvojen jednoglasno kao i zapisnik s prethodne sjednice. 
Sjednicu je otvorila Antonija Jozid, predsjednica Gospodarskog vijeda. Pozdravila je prisutne te se svima 
zahvalila na odazivu. Naglasila je kako je danas posebno važan njihov komentar na predloženi Plan razvoja 
gospodarstva Grada Pleternice koji se priprema za usvajanje na gradskom vijedu. 
 

1. točka dnevnog reda – Gospodarski program Grada Pleternice (rasprava i prijedlozi) 
Gradonačelnica je izložila nacrt Gospodarskog plana u kojemu je navedeno: 

- Potpore za poduzetnike početnike 
- Potpore za usavršavanja 
- Potpore za nabavku opreme 
- Potpore za odlazak na sajmove 
- Potpore za kupnju zemljišta u zoni, uz brojne olakšice (cijena zemljišta, pladanje priključka struje, 

oslobođenje komunalnih naknada i sl.) 
- Potpore za zapošljavanje 
- Potpore za IT sektor 
- Brojne druge pogodnosti sažete u prijedlogu od 15 točaka Gospodarskog plana za koje je plan 

osigurati 1 mil kn u proračunu Grada Pleternice za 2018. Godinu. 
Otvorena je rasprava. 
 
Gosp. Barbarid je pozdravio potpore za zapošljavanje, koje mu omogudavaju vedi broj zaposlenika. 
Gosp. Edimovid je pozdravio plan kao ozbiljan dokument te istaknuo kako se jedan poduzetnik može 
pronadi u više mjera te je upitao da li je moguda prijava na više mjera istodobno što mu je potvrđeno. 
Također je komentirao kako je potrebno prezentirati zonu diljem RH, na što se gradonačelnica složila i 
potvrdila kako se u jednoj od mjera upravo spominje takva aktivnost. 
 
Svi prisutni pozdravili su Gospodarski program te potvrdili kako su svi njihovi komentari i prijedlozi sa 
prijašnjih sjednica uvršteni te su dali suglasnost na isti.  
 
2. Različito 
Pod ovom točkom gradonačelnica je naglasila kako krede provođenje terenske ankete  kojoj je cilj saznati 
konkretne potrebe svakog poduzetnika, izraditi katalog poduzetnika sa svim relevantnim podacima te 
pozvala prisutne na spremnost na sudjelovanje. 


