ZAPISNIK
S 13. GODIŠNJE SKUPŠTINE
MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA
Lokalne razvojne agencije d.o.o.
Datum održavanja: 22. svibanj 2015. godine
Mjesto održavanja: Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 1/I
Početak Skupštine: 12:00 sati
Skupštinu otvara Predsjednica Skupštine gospođa Snježana Vidranski-Škorić i
utvrđuje da su Skupštini nazočni predstavnici članova Društva:
predstavnik Grada Donjeg Miholjca, kojeg zastupa gradonačelnik
Zoran Kovač
predstavnica Osječko-baranjske županije, koju zastupa pomoćnica
pročelnika za upravljanje imovinom pri Upravnom odjelu za javne
financije Osječko-baranjske županije Snježana Vidranski-Škorić
predstavnik Općine Magadenovac, koju zastupa načelnik Stjepan
Živković
Od ostalih pozvanih na Sjednici su nazočni: Valent Poslon, direktor Miholjačkog
poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Ivana Alšić, savjetnica u
MPC-u i Katica Martinović, računovođa u Poduzetničkom inkubatoru „OSVIT“.
Predsjednica Skupštine predlaže da zapisnik vodi Ivana Alšić, djelatnica MPC-a.
Redovita godišnja Skupština Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. Donji
Miholjac sazvana je pisanim pozivom direktora Miholjačkog poduzetničkog centra
d.o.o. gospodina Valenta Poslona, broj 01-2015-65 od 13. svibnja 2015. godine.
Predsjednica Skupštine utvrđuje da u radu Skupštine sudjeluju svi ovlašteni
članovi Društva koji raspolažu sa 100 % danih glasova te da Skupština može
pravovaljano odlučivati u svom današnjem radu.
Predsjednica predlaže da se usvoji dnevni red koji su članovi Skupštine dobili u
pozivu. Kako drugih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo
Skupština je usvojila slijedeći
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DNEVNI RED
1. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. u
2014. godini,
2. Izvješće o financijskom poslovanju Društva u 2014. godini,
3. Prijedlog Programa rada Društva za 2015. godinu i
4. Prijedlog Financijskog plana Društva za 2015. godinu.

Rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.
Točka 1.
Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. za poslovnu
2014. godinu dostavljeno je svim članovima Skupštine u pisanom obliku, a
dodatno obrazloženje podnio je direktor MPC-a gospodin Valent Poslon, koji je
detaljno obrazložio cjelokupno poslovanje Društva kroz svih 12 mjeseci protekle
poslovne godine.
Nakon uvodnog obrazloženja direktor Miholjačkog poduzetničkog centra
d.o.o., gospodin Valent Poslon istaknuo je kako je protekle godine došlo do
smanjenja djelatnika jer je jedna djelatnica otišla u drugu razvojnu agenciju, a
druga je otišla na porodiljni. Iz toga razloga je bilo potrebe za angažiranjem nove
radne snage. U suradnji s Općinom Magadenovac i Hrvatskim zavodom za
zapošljavanjem zaposlenoje 2 djelatnice preko mjera za dugotrajno nezaposlene
osobe na godinu dana. Umjesto djelatnice koja je otišla, zaposlena je još jedna
djelatnica na određeno vrijeme. Ukupan broj djelatnika na kraju 2014. godine je 6.
Prošle godine je izvršen plan aktivnosti za 2014. godinu osim aktivnosti oko mjera
Programa ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede jer nisu bili raspisani
natječaji koji su se očekivali. U lipnju 2014. godine je započela provedba projekta
DORIBIS čiji je nositelj projekta MPC, a partneri na projektu Poduzetnički
inkubator OSVIT, Poduzetnički inkubator BIOS i Općina Magadenovac. Krajem
godine se započelo s izgradnjom zgrade tehnološkog parka u industrijskoj zoni, a
radovi se planiraju završiti do kraja 11 mjeseca 2015. godine. Istaknuo je da nije
bilo problema s financiranje projekta jer su primili predujam od SAFU-a za prvu
godinu projekta. Također je istaknuo da je učešće MPC-a u projektu plaća projekt
menađžera. Izgrađena zgrada će se predati na upravljanje OSVITU-u. također je
istaknuo da je od ostalih aktivnosti došlo do smanjenja izrade investicijskih
elaborata jer je smanjena investicijska aktivnost na području grada, ali je došlo do
izrade većeg broja gospodarskih programa jer su bili raspisani natječaji za
poljoprivredno zemljište u državni zakup. Direktor MPC-a je istaknuo da se i dalje
nastavilo raditi na provedbi IPARD projekata iz mjera 301, 302 i 101 te da je
uspješnost u provedbi projekata 100 %. Također je istaknuo da se počelo s
pripremom novog projekta CONCORDIA u suradnji s Općinom P. Moslavina.
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Osim ovih aktivnosti, djelatnici su pohađali razne edukacije. Najbitnije za istaknuti
je da su pohađali tečajeve za izradu feasibility studija te da je jedna djelatnica
završila tečaj za javnu nabavu jer je djelatnica koja je otišla imala položen taj tečaj
što je smanjilo broj djelatnika s tim certifikatom, a ta osposobljenost je vrlo bitna
za obavljanje poslova centra.
Predsjednica otvara raspravu po podnijetom Izvješću.
Za riječ se javio gradonačelnik Donjeg Miholjca, Zoran Kovač koji je rekao
da je velika prednost za Grad imati izučenog konzultanta te da je Grad pripremio
projektnu dokumentaciju te da se od MPC-a očekuje da te projekte aplicira na
natječaje. Istaknuo je da djelatnici imaju dovoljno iskustva u provedbi natječaja za
susjedne Općine te u provedbi IPA projekata. Rekao je da bi u sljedećim godinama
trebalo iskoristiti to znanje djelatnika na apliciranju projekata. Istaknuo je i da je
MPC stabilna gradska tvrtka te da bi bilo dobro da su i ostale takve.
Za riječ se javio i načelnik Općine Magadenovac, Stjepan Živković te
istaknuo da smo svi zajedno dobro predvidjeli stanje na tržištu te se pripremili za
natječaje, ali ako nema iskusnih djelatnika, nema ni uspjeha. Istaknuo je kako su
dali potporu zapošljavanju dvije djelatnice preko mjera HZZ-a te da je bitno
stvoriti iskusne djelatnike. Također je rekao da bi i ostali osnivači trebali
sudjelovati u financiranju djelatnika jer je potreba za njima zbog sve više natječaja
i projekata. Istaknuo je i da treba stvoriti uvjete da bi se moglo iskoristiti
mogućnosti koje se nude na tržištu – EU projekti, odnosno da bi trebalo što više
aplicirati projekte te da oni i dalje žele biti partneri na projektima.
Nakon provedene rasprave u kojoj je podržano Izvješće o radu, Predsjednica
zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje.
Za Izvješće su glasovali ovlašteni članovi Skupštine te Predsjednica utvrđuje
da je Izvješće o radu MPC-a u 2014. godini usvojeno jednoglasno.

Točka 2.
Izvješće o financijskom poslovanju Društva u 2014. godini priloženo je u
materijalima uz poziv, a dodatno obrazloženje podnio je direktor Valent Poslon
koji je obrazložio pojedine stavke u Računu dobiti i gubitka te Bilanci stanja na
dan 31.12.2014. godine.
Naglasio je da je 2014. godine ostvaren pozitivan financijski rezultat, ali ne
neka velika dobit jer je centar osnovan kao neprofitna organizacija i da se nalazi u
registru potpornih institucija. Istaknuo je da su poslovni prihodi i rashodi manji
nego u prethodnoj godini jer je prvi put da od Ministarstva poduzetništva nismo
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dobili potporu za rad centra jer više nije bilo sredstava. Većina prihoda je
ostvarena provedbom projekta DORIBIS.
Naglasio je i da smo 2014. godine bili u okviru likvidnosti i da nije bilo
financijskih poteškoća.
U Bilanci stanja je vidljivo povećanje aktive i pasive uglavnom zbog
sredstava za projekt DORIBIS. Istaknuo je da su sva potraživanja naplaćena.
Također je predložio da se ostvarena dobit zadrži u poslovanju.
Nakon uvodnog obrazloženja, Predsjednica otvara raspravu po Izvješćima.
Kako drugih primjedbi i prijedloga nije bilo, Predsjednica zaključuje
raspravu i predlaže:
1. da se usvoji Izvješće o financijskom poslovanju Društva u 2014. godini;
2. da se iskazana dobit zadrži u poslovanju Društva.
Ovlašteni članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili predložene zaključke.

Točka 3.
Uz poziv za ovu Sjednicu priložen je u pisanom obliku prijedlog Programa
rada Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. za 2015. godinu. Predloženi
program rada za 2015. godinu iznio je direktor MPC-a istaknuvši pritom kako bi
sljedeća godina trebala biti intenzivnija jer se očekuju natječaji iz Programa
ruralnog razvoja na koji će se moći javljati poljoprivrednici i poduzetnici. Također
bi se ponovo trebala intenzivirati suradnja s JLS-ima zbog natječaja na koji će se
oni moći javljati za izradu strategija lokalnog razvoja i za razvoj infrastrukture.
Osim tih aktivnosti, očekuju se rezultati o prijavljenjim projektima te bi se trebalo
raditi na njihovoj provedbi. I u 2015. godini Centar namjerava većinu svojih
prihoda ostvarivati na tržištu izradom Poslovnih planova, Investicijskih programa,
potrebne dokumentacije za natječaje Ministarstava, Fondova i drugoga, ali velikim
dijelom i od JLS-a. Istaknuto je da su u skladu s Politikom kvalitete MPC-a i ISO
standarda postavljeni Ciljevi MPC-a za 2015. godinu. Osim ovoga, i ove godine
će se raditi na jačanju ljudskog potencijala kroz edukacije.
Predsjednica otvara raspravu te je podržala aktivnosti Centra, ali i ukazala
na daljnju suradnju s jedinicama lokalnih samouprava i Osječko-baranjske
županije.
Kako pitanja nije bilo, predsjednica zaključuje raspravu i daje prijedlog
Programa rada MPC-a za 2015. godinu na glasovanje. Nakon provedenog
glasovanja Predsjednica utvrđuje da su ovlašteni članovi Skupštine jednoglasno
prihvatili Program rada Miholjačkog poduzetničkog centra u 2015. godini.
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Točka 4.
Prijedlog Financijskog plana Društva za 2015. godinu dostavljen je u
materijalima uz poziv za Skupštinu, a uvodno obrazloženje podnio je direktor
Centra pri čemu je naglasio kako se u 2015. godini ne očekuje značajan porast
prihoda i rashoda iako se i dalje provodi projekt DORIBIS. Istaknuo je da će
prihodi ovisiti o tempu kojim će država otvarati natječaje za poljoprivrednike i
poduzetnike te agencije.
Rashodi su uglavnom vezani za plaće djelatnika i provođenje projekta DORIBIS.
Predviđeni rashodi u financijskom planu prilagodit će se mogućnostima
ostvarivanja prihoda, istaknuo je direktor Društva.
Predsjednica otvara raspravu po iznesenom Financijskom planu za 2015.
godinu.
Kako se za raspravu nitko ne javlja, Predsjednica zaključuje raspravu i
stavlja prijedlog Financijskog plana Društva za 2015. godinu na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja Predsjednica utvrđuje da su ovlašteni članovi
Društva jednoglasno prihvatili Financijski plan Društva za 2015. godinu.
Predsjednica zaključuje rad Skupštine u 13:15 sati.

ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNICA:

Ivana Alšić, dipl. oec., v.r.

Snježana Vidranski-Škorić, dipl. oec., v.r.
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