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PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU 
 
 

OSNOVNE SMJERNICE DJELOVANJA 
 
Udruga će u narednom periodu, kao i do sada, raditi na osnovnim smjernicama 
djelovanja koje se ogledaju u slijedećem: 
 
Potiče članove Udruge u ostvarivanju sveukupnog razvitka gospodarstva u općini 
Posušje, 
 
Potiče članove Udruge u zaštiti i poboljšanju prava i interesa poslodavaca i drugih 
sudionika u gospodarskim aktivnostima, posebice kroz sudjelovanje u pripremi i izradi 
gospodarskih planova i projekata,  
 
Promovira poduzetnička prava i slobode, zaštitu privatnog vlasništva, razvitak i 
uređivanje tržišnih uvjeta poslovanja, sprječavanje nelojalne konkurencije te razvitak i 
ostvarivanje povoljnijeg poduzetničkog okruženja, 
 
Promovira gospodarske aktivnosti članova, 
 
Organizira stručna predavanja, seminare, studijska putovanja i druge oblike  edukacije 
članova u svezi gospodarskih aktivnosti, 
 
Redovito izvješćuje  članove o poduzetim aktivnostima i ostvarenim rezultatima, putem 
elektronske pošte i web stranice, 
 
Aktivno surađuje s nadležnim općinskim, županijskim, federalnim i državnim tijelima 
vlasti, gospodarskim komorama i drugim subjektima vezanim za gospodarstvo, 
 
Uspostavlja i razvija suradnju sa drugim udrugama.  
       
 
ORGANIZACIJA RADA UDRUGE 
 
Temelj djelovanja u narednom periodu  bit će, kao i do sada, rad Upravnog odbora i rad 
Granskih povjerenstava. Granska povjerenstva bi morala preuzeti inicijativu  tako da se 
sva bitna pitanja  rasprave na povjerenstvima, a zatim i na  Upravnom odboru. 
 
Koordinatori povjerenstava će, uz tehnički pomoć tajnika Udruge,  planirati,   organizirati i 
voditi sjednice povjerenstava. Sve bitne prijedloge i zaključke, preko tajnika, prezentirat 
će na web stranici Udruge, a po potrebi i prosudbi koordinatora, neke će prosljeđivati na 
Upravni odbor. 
 
Redovitu skupštinu sazivati dva puta godišnje, a  izvanrednu skupštinu po potrebi. 
 
Svakodnevne aktivnosti nastaviti, kao i do sada, angažmanom tajnika Udruge, koji će 
obavljati redovite poslove uz konzultacije s Predsjednikom Udruge i Predsjednikom 
Upravnog odbora. 
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ČLANSTVO 
 
Aktivnim odnosom i pravovremenom izmjenom informacija između upravljačkih tijela  i 
članova Udruge te angažmanom svih  članova  u radu Udruge, preko granskih 
povjerenstava i skupštine, povećati broj članova Udruge s novim uglednim gospodarskim 
društvima iz općine Posušje.  
 
Prema planu rashoda  za 2013. godinu i visinom članarine koja je sada na snazi, Udruga 
bi trebala imati oko 40-tak članova za normalno funkcioniranje. 
 
INFORMIRANJE JAVNOSTI O RADU UGP-a 
 
Udruga redovito izvješćuje javnost o svom radu putem web stranice koje onda 
preuzimaju razni web portali, tiskani mediji i radio postaje. Gotovo sve naše aktivnosti 
prezentirane su u raznim medijima. U narednom periodu Udruga će nastaviti  
komunicirati s javnošću preko svoje web stranice, a po potrebi i direktno s tiskanim ili 
govornim medijima. 
 
SURADNJA S TIJELIMA VLASTI I INSTITUCIJAMA 
 
Nastaviti aktivnu suradnju s tijelima vlasti na razini općine i županije u vidu iniciranja 
određenih aktivnosti i mjera za stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja u cjelini. 
 
Predlagati određene aktivnosti i mjere za poboljšanje ekonomičnosti i efikasnosti rada 
općinske i županijske uprave, a posebice skraćivanja propisanih rokova za donošenje 
određenih odluka, rješenja i izdavanja raznih dozvola  i općenito odgovora na različite 
zahtjeve gospodarstvenika. 
 
Inicirati donošenje Programa razvitka malog i srednjeg poduzetništva (MSP) i Programa 
poticanja MSP kroz poticanje novog zapošljavanja i subvencioniranja dijela kamata na 
kredite na razini županije i općine. 
 
Inicirati formiranje kreditno-jamstvene agencije na razini županije. 
 
Inzistirati na izdvajanju sredstava za MSP u iznosu od 2 % od ukupnog proračuna, na 
svim razinama vlasti od općine do Federacije , kako je to predviđeno Zakonom o 
poticanju i razvoju malog gospodarstva. 
 
Inzistirati na smanjenju, a i ukidanju pojedinih doprinosa, članarina, naknada i pristojbi. 
 
Nastaviti poticati tijela vlasti na uspostavljanju Zemljišne knjige za općinu Posušje, 
 
Nastaviti aktivnosti na poticanju izgradnje kapitalnih objekta od općeg značenja za sve 
građane Posušja, a posebice: autobusnog kolodvora, pročistačke stanice na vodospremi, 
završetka primarne i sekundarne mreže u vodoopskrbi, završetka poslovnih zona Osrdak 
i Vlake. 
 
Inzistirati na namjenskom trošenju sredstava komunalne naknade i komunalnog 
doprinosa, a prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu ŽZH, kako bi, prije svega, javna 
rasvjeta bila u funkciji, a javne površine uređene i očišćene.  
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SURADNJA S DRUGIM UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA 
 
Uspostaviti konkretnu suradnju sa Zavičajnim društvom Posušje u Zagrebu. 
 
Nastaviti suradnju s regionalnom agencijom za razvoj REDAH. 
 
Nastaviti i konkretizirati suradnju s Gospodarskom komorom Mostar. 
 
Inicirati osnivanje udruga gospodarstvenika u susjednim općinama.  
 
 
 
                                                            Predsjednik Udruge: 
 
                                                            Veljko Lončar 


