
 
 

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE GOSPODARSKOG VIJEĆA GRADA PLETERNICE 
 
 
Datum održavanja: 14.05.2019., utorak 
Vrijeme: 11:00-13:00 
Mjesto održavanja: gradska vijećnica Grada Pleternice, Trg hrvatskih branitelja 1, Pleternica 
Prisutni:  članovi gospodarskog vijeća, prema  potpisnoj listi  u prilogu, gradonačelnica grada Pleternice, 
gđa Antonija Jozić, zamjenici gradonačelnice gdin Domagoj Katić i gdin Anto Barbarić 
 
Tijek: 
Sjednicu gospodarstvenika otvorila je Antonija Jozić, predsjednica Gospodarskog vijeća te pozdravila 
prisutne članove Gospodarskog vijeća.   
 
Usvojen je zapisnik sa prošle sjednice Gospodarskog vijeća, jednoglasno. 
 
Predsjednica Gospodarskog vijeća iznijela je izvješće o realizaciji Programa razvoja gospodarstva Grada 
Pleternice za 2018. godinu. Uz potrošeni iznos od 1 mil kn, rebalansom je osigurano dodatnih 100.000 kn 
te je program u konačnici osigurao potpore gospodarstvenicima u iznosu od 1,1 mil kn. Novi natječaj nije 
još raspisan, planira se početkom lipnja. Nakon današnje sjednice priprema se finalni plan. Ono što je 
prijedlog većine je da se potpore za C djelatnost podignu na razinu 50.000 kn, odnosno 50% bespovratno 
po ulaganju, zbog velikih iznosa ulaganja u prerađivačku djelatnost, ali da se i ograniči godišnje na isti 
iznos. Prijedlog je došao od strane gospodarstvenika i kao taka usvojen. 
 
Prijedlog članova vijeća iznesen je u vidu da se razmotri izmjena programa u budućnosti i prema 
mogućnostima, a s ciljem da se omoguće i potpore za uslužna zanimanja (prijevoz, frizeri, automehaničari 
i sl. djelatnosti), ali uz uvjet povećanja broja zaposlenih.  
 
Prijedlog članova vijeća iznesen je i u vidu apeliranja na problem Hrvatske pošte u Pleternici koja je 
smanjila broj djelatnika te ne stigne obraditi pošiljke u prihvatljivom roku. Gradonačelnica je informirala o 
poduzetim akcijama po tom pitanju do današnjeg dana te najavila nastavak istih. 
 
Pod točkom različito, članovi vijeća informirani su o aktivnostima poduzetničkih potpornih institucija u 
2019. godini, gdje je naglasak na snažnoj promociji industrijske zone te na daljnjem terenskom obilasku 
MSP-ova s ciljem izrade kataloga poduzetnika. Upravo to rezultat je prijedloga članova Gospodarskog 
vijeća, koji su predložili da se terenski obiđe svaki te da se analiziraju pojedinačne potrebe.  Svi prisutni 
pozvani su na iskaz interesa, tj. prijedlog termina za sastanak za predstavnicima poduzetničkih potpornih 
institucija te na dostavu ideja i prijedloga za daljnji rad. 
 
Sjednica Gospodarskog vijeća završila je u 12:00. 


