Zapisnik sa Godišnje skupštine Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o.

ZAPISNIK
SA 12. GODIŠNJE SKUPŠTINE
MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA
Lokalne razvojne agencije d.o.o.
Vrijeme održavanja: 21. svibnja 2014. godine (srijeda)
Mjesto održavanja: Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 1/I
Početak Skupštine: 12:00 sati
Skupštinu otvara Predsjednik Skupštine gospodin Stjepan Živković i utvrđuje da su
Skupštini nazočni predstavnici članova Društva:
predstavnik Grada Donjeg Miholjca, kojeg zastupa gradonačelnik Zoran Kovač
predstavnik Osječko-baranjske županije, Snježana Vidranski Škorić, koja je dobila
Punomoć za zastupanje i glasovanje u ime Osječko-baranjske županije, od župana Osječkobaranjske županije Vladimira Šišljagića, ovjerenu kod javnog bilježnika u Osijeku, 19.05.2014.,
broj: OV-3345/14.
Od ostalih pozvanih Sjednici prisustvuju: Valent Poslon, direktor Miholjačkog
poduzetničkog centra LRA i Katica Martinović, voditelj knjigovodstva.
Predsjednik predlaže da zapisnik vodi Anela Šovagović, zaposlenica u MPC Lra.
Redovita godišnja Skupština Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac
sazvana je pisanim pozivom direktora MPC Lra Valenta Poslona, broj 01-2014-83 od 12. svibnja
2014. godine.
Predstavnica Osječko-baranjske županije gđa. Snježana Vidranski-Škorić predlaže da se
dnevni red dopuni sa točkom Davanje razrješnice direktoru i donošenje odluke o raspodjeli
dobiti. Skupština je usvojila dopunu dnevnog reda koja će ići iza točke 1., te je u potpunosti
usvojen slijedeći

DNEVNI RED
1. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra – Lokalne razvojne agencije
d.o.o. u 2013. godini,
2. Davanje razrješnice direktoru,
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti,
4. Prijedlog Programa rada Društva za 2014. godinu,
5. Prijedlog Financijskog plana Društva za 2014. godinu.
Predsjednik Skupštine otvara skupštinu i daje riječ direktoru MPC Lra, gospodinu
Valentu Poslonu.
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Rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.
Točke 1., 2. i 3.
-

-

-

Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra – Lokalne razvojne agencije u 2013.
godini dostavljeno je članovima Skupštine u pisanom obliku, a dodatno obrazloženje
podnio je direktor MPC-a Lra, gospodin Valent Poslon. Direktor Društva ističe da je
tijekom prošle godine donijet Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN
93/13, 114/13), kojim su utvrđena pitanja određenja poduzetničke infrastrukture, vrste i
kategorizacija poduzetnički potpornih institucija. MPC Lra je shodno tome izvršio upis u
registar PZ/PPI-ja u Ministarstvu poduzetništva i obrta. Istaknuo je i članstvo Društva u
važnijim udrugama i bazama podataka Ministarstava, gdje se MPC LRA i njegovi
djelatnici spominju kao konzultanti sa referencama.
I nadalje je prisutna stagnacija poduzetničkog interesa, ističe direktor, te je vidljivo iz
izvješća da je izrađen i manji broj Poslovnih planova i Investicijskih programa.
U 2013. je prijavljen projekt Razvojne agencije i poduzetnički centri na Poduzetnički
impuls, gdje su Centru odobrena sredstva između ostalog, i za sufinanciranje plaća
djelatnika, te je ovaj projekt zbog trajanja od 8 mjeseci produžen i na 2014. Nakon što se
projekt opravda u cijelosti, tada tek možemo nominirati novi projekt za Poduzetnički
impuls 2014., ističe direktor, te se nadamo da će nam biti odobrena sredstva i u ovoj
godini.
Jedan od važnijih projekata tijekom prošle godine je i završetak projekta IPA IIIc
„Nastavak izgradnje infrastrukture u industrijskoj zoni“, koji je završio sa 31.08.2013.,
no neke aktivnosti oko izvještavanja i dobivanja zadnje tranše sredstava iz EU, produžile
su se i na ovu godinu, ističe direktor.

Nakon uvodnog obrazloženja Predsjednik otvara raspravu po podnijetom narativnom Izvješću u
kojoj su sudjelovali gospođa Vidranski-Škorić, gospodin Kovač i gospodin Živković, kao
članovi Skupštine.
-

-

Gospodin Kovač se javlja za riječ i pohvaljuje rad Miholjačkog poduzetničkog centra
LRA, te da i nadalje računa na suradnju i pomoć, pogotovo u narednim mjesecima za
kada je plan Grada izraditi Program ukupnog razvoja za razdoblje 2014-2020.
Gospodin Živković se nadovezuje i ističe da su oni u Općini Magadenovac više nego
zadovoljni sa poslovnom suradnjom, ali ističe da je potrebno educirati još ljudi za rad u
MPC Lra, jer će biti puno projekata i može se dogoditi da u određenom trenutku neće biti
osposobljenog kadra za rad.

Nakon provedene rasprave u kojoj je podržano narativno Izvješće o radu, Predsjednik zaključuje
raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje.
Za Izvješće su glasovali svi članovi Skupštine, te Predsjednik utvrđuje da je Izvješće o radu
MPC-a za 2013. godini usvojeno jednoglasno.
Izvješće o financijskom poslovanju Društva u 2013. godini priloženo je u materijalu uz
poziv, te direktor Centra u uvodnom obrazloženju napominje da su ostvareni niži prihodi u
odnosu na 2012., iz razloga jer je dio projekta IPA IIIc „Nastavak izgradnje infrastrukture u
industrijskoj zoni“ financiran većim dijelom u 2012. godini, te su tada bili ostvareni i veći
prihodi. Kako se projekt privodio kraju tijekom 2013. ostalo je i manje aktivnosti za ostvarivanje
prihoda.
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Nakon uvodnog obrazloženja Predsjednik otvara raspravu po financijskom izvješću.
Za riječ se javila predstavnica Osječko-baranjske županije Snježana Vidranski-Škorić, te istakla
da je uočila indeks koji odskače u Bilanci, a to su Potraživanja od kupaca, te zamolila za
obrazloženje. Direktor MPC Lra ističe da su ta potraživanja uglavnom naplaćena tijekom 2014.,
a radi se o potraživanjima od strane JLS za konzultantske usluge za IPARD program, koje se
plaćaju uglavnom kada JLS dobiju kredite od banaka, te kada trebaju podnijeti Zahtjev za isplatu
prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Kako drugih primjedbi i prijedloga nije bilo, Predsjednik zaključuje raspravu i predlaže da se
usvoji Izvješće o financijskom poslovanju Društva u 2013. godini, te da se dobit Društva ne
dijeli vlasnicima, nego da ista bude namijenjena za poslovanje Društva u 2014.
Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Financijsko izvješće za 2013. i zajednički
donijeli Odluku da se dobit zadrži u Društvu za daljnje poslovanje.
Pod točkom 2. data je razrješnica za poslovanje direktoru za 2013. godinu.
Pod točkom 3. donijeta je Odluka da se ostvarena dobit zadrži u poslovanju Društva.
Točka 4. i 5.
Predsjednik Skupštine, gospodin Stjepan Živković predlaže da se točke 4. i 5. obrazlože
zajedno, jer su usko vezane.
Uz poziv za ovu Sjednicu priložen je u pisanom obliku prijedlog Programa rada Društva
za 2014. godinu, a u uvodnom obrazloženju direktor MPC-a LRA je iznio u kratkim crtama
zamišljeni program koji će uglavnom pratiti dosadašnje djelovanje i područje rada Društva, a to
su aktivnosti u vidu pružanja usluga poduzetnicima prema programima Vlade i ministarstava
(PVM), usluga poduzetnicima na njihov zahtjev u svrhu razvoja (PUP), usluga jedinicama
lokalne samouprave u cilju njihovog razvoja (JLS), te aktivnosti na jačanju institucionalnih
kapaciteta Centra.
Direktor Centra naglasio je kako tijekom ove godine planira provesti i program
zapošljavanja određenog broja ljudi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, na koji
način će se educirati određeni broj ljudi, koji će se u budućnosti moći koristiti na određenim
programima. Naglasio je i da uskoro slijedi potpisivanje Ugovora sa Središnjom agencijom za
financiranje i ugovaranje projekata i programa, kojeg je MPC Lra nositelj, a radi se o projektu iz
IPA IIIc programa, pod nazivom „DORIBIS“ – izgradnja tehnološkog parka u Industrijskoj zoni
„Janjevci“.
Predsjednik Skupštine otvara raspravu.
Gospodin Kovač se javlja za riječ i napominje kako je Grad Donji Miholjac i ove godine
podnio zahtjev prema HZZ-u za primanje 18 volontera na osposobljavanje, te predlaže MPC Lra
da uzme kod sebe nekog od tih ljudi na obučavanje. Gospodin Poslon objašnjava da je procedura
kompliciranija za sam Centar da se javlja prema HZZ-u za primanje volontera, ali je MPC Lra i
do sada izlazio u susret Gradu i svake godine imao na obuci nekoliko djelatnika, koje su
kontrolirali i sami djelatnici HZZ-a i nikad nije bilo nikakvih problema oko toga.
Gospodin Živković ističe da je i Općina Magadenovac podnijela zahtjev prema HZZ-u za
primanje volontera, te im je i Odlukom i odobreno primanje istih, no međutim Ugovor još nije
sklopljen, te se ne zna hoće li biti u ovoj godini potpisivanje istog.
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Gospođa Vidranski-Škorić ističe da je potrebno obučavati nove ljude za ovaj specifičan
posao koji se odrađuje u Centru, te da taj posao ne može raditi bilo tko, te da je potrebno raditi
na tim poslovima i educirati se kako bi pojedinac bio spreman preuzeti na sebe određene
projekte, što je i potvrdio gospodin Poslon, direktor Centra.
Predsjednik predlaže, ako nema drugih pitanja vezano za Program rada u 2014. da se
prijeđe na Financijski plan Društva za 2014.
Direktor Centra obrazlaže planirane Prihode i Rashode u 2014., koji se temelje na
dosadašnjim i planiranim sklopljenim Ugovorima, projektima i programima koji će se provoditi
u ovoj godini. Financijski plan je realan i ostvariv, te planiran u skladu sa ljudskim kapacitetima
kojima raspolaže MPC Lra.
Predsjednik otvara raspravu na temu Financijskog plana Društva u 2014. Kako nije bilo
pitanja, niti primjedbi, predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog Programa rada Društva za
2014. godinu i Financijskog plana Društva na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja
Predsjednik utvrđuje da su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili Program rada Društva za
2014. godinu i Financijski plan Društva u 2014.
Predsjednik zaključuje rad Skupštine u 13:15 sati.

U Donjem Miholjcu, 21. svibnja 2014.

ZAPISNIČAR:
Anela Šovagović, dipl. oec., v.r.
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PREDSJEDNIK:
Stjepan Živković, v.r.

