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Z A P I S N I K 
S 16. GODIŠNJE SKUPŠTINE  

MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA  

Lokalne razvojne agencije d.o.o. 

 
 

Datum održavanja: 3. svibnja 2018. godine  

Mjesto održavanja: Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 1/I 

Početak Skupštine: 11:00 sati 

 

Skupštinu otvara Predsjednik Skupštine gospodin Petar Lagator i utvrđuje da su 

Skupštini nazočni predstavnici članova Društva: 

- predstavnik Grada Donjeg Miholjca, kojeg zastupa gradonačelnik Goran 

Aladić 

- predstavnik Osječko-baranjske županije, koju zastupa zamjenik župana 

Petar Lagator 

- predstavnik Općine Magadenovac, koju zastupa općinski načelnik Stjepan 

Živković 

 

Od ostalih pozvanih na Sjednici su nazočni: Anela Šovagović, direktorica u 

Miholjačkom poduzetničkom centru Lokalnoj razvojnoj agenciji d.o.o., Valent 

Poslon, savjetnik za poduzetništvo Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne 

razvojne agencije d.o.o., Ivana Alšić, savjetnica u Miholjačkom poduzetničkom 

centru Lokalnoj razvojnoj agenciji d.o.o. i Katica Martinović, računovođa u 

Poduzetničkom inkubatoru „OSVIT“. 
 

Predsjednik 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 direktorice Miholjačkog poduzetničkog 

centra  LRA d.o.o., gospođe Anele Šovagović, broj 01-2018-57 od 25. travnja 

2018. godine. 

 

Predsjednik 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. 

 

Predsjednik 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. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Miholjačkog  

       poduzetničkog centra LRA d.o.o. za 2017. godinu, 

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Društva  

       u 2018. godini, 

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan   

       Društva u 2018. godini, 

4. Različito. 

 

 

Rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 

 

 

Točka 1. 

 

       Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. za poslovnu 

2017. godinu dostavljeno je svim članovima Skupštine u pisanom obliku, a 

dodatno obrazloženje podnijela je direktorica MPC-a gospođa Anela Šovagović, 

koja je detaljno obrazložila cjelokupno poslovanje Društva kroz svih 12 mjeseci 

protekle poslovne godine. 

  

  Nakon uvodnog obrazloženja, direktorica Miholjačkog poduzetničkog centra 

d.o.o., gospođa Anela Šovagović istaknula je da se najveći dio aktivnosti odnosio 

na izradu projekata za prijavu na EU fondove za jedinice lokalne samouprave i dio 

projekata se pripremao na buduće natječaje. 

  

Istaknula je da je najviše sredstava povučeno iz Programa ruralnog razvoja 

te da je plan rada za 2017. godinu koji se odnosi na usluge prema poduzetnicima 

odrađen uspješno. Veliki dio poslovne suradnje s poduzetnicima odnosi se na 

poljoprivrednike. 

 

Također, istaknula je da se rade projekti za općine s područja Osječko-

baranjske županije. Poseban dio se odnosi na provedbu javne nabave, za koju u 

MPC-u tri osobe imaju certifikat za provođenje postupka nabave. 

 

Osvrnula se i na projekte „Kulturna Baština“, „BITNet“, „BYPATH“, 

„DORIBIS“ koji su uspješno prijavljeni, a neki i provedeni. 

 

 Predstavila je i vlastite projekte MPC SINERGIJA i Razvoj mreža 

poduzetničkih potpornih institucija BOND. Projekt MPC SINERGIJA odnosi se na 

pružanje savjetodavnih usluga poduzetnicima. Projektom će se financirati troškovi 

osoblja. Projekt BOND odnosi se na edukacije djelatnika. 
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Direktorica je izvjestila o financijskom poslovanju u kojemu je posebno 

istaknula da u prihodi veći od 1.000.000,00 kn.  

  

Nakon izvještavanja Anele Šovagović, predsjednik otvara raspravu po 

podnijetom Izvješću te zaključuje da su financijski pokazatelji i svi projekti 

zadovoljavajući, ali naglašava manjak radnih kapaciteta i predlaže dodatno 

zapošljavanje. S tom su se složili i ostali nazočni predstavnici članova Društva. 

Gradonačelnik Goran Aladić i općinski načelnik Stjepan Živković istaknuli su da 

su zadovoljni dosadašnjom ostvarenom suradnjom s MPC-om. 

 

 Nakon provedene rasprave u kojoj je podržano Izvješće o radu, Predsjednik 

zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. Kako drugih primjedbi i 

prijedloga nije bilo,  Predsjednik zaključuje raspravu i predlaže: 

1. da se usvoji Izvješće o radu Društva u 2017. godini; 

2. da se iskazana dobit zadrži u poslovanju Društva. 

       

      Za Izvješće su glasovali ovlašteni članovi Skupštine te Predsjednik utvrđuje 

da je Izvješće o radu MPC-a u 2017. godini usvojeno jednoglasno.  

 

 

Točka 2.     
 

       Uz poziv za ovu Sjednicu priložen je u pisanom obliku prijedlog Programa 

rada Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. za 2018. godinu. Predloženi 

program rada za 2018. godinu iznijela je direktorica MPC-a istaknuvši da su neke 

aktivnosti i ciljevi već ostvareni. 

 

 Navela je kako će i dalje raditi na projektima s općinama, te da će problem 

edukacije djelatnika riješiti besplatnim edukacijama iz projekta BOND. 

 

       Predsjednik otvara raspravu te je podržao aktivnosti Centra. 

 

       Kako pitanja nije bilo, predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog 

Programa rada MPC-a za  2018. godinu na glasovanje.  Nakon provedenog 

glasovanja Predsjednik utvrđuje da su ovlašteni članovi Skupštine jednoglasno 

prihvatili Program rada Miholjačkog poduzetničkog centra u 2018. godini. 

 

 

Točka 3. 

 

       Prijedlog Financijskog plana Društva za 2018. godinu dostavljen je u 

materijalima uz poziv za Skupštinu, a uvodno obrazloženje podnijela je direktorica 

Centra pri čemu je naglasila kako se u 2018. godini očekuje povećanje prihoda od 

prodaje zbog ranije ugovorenih projekta te zbog projekata na kojima MPC do sada 

nije radio ali klijeti žele da MPC provodi projekte. 
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      Predsjednik otvara raspravu po iznesenom Financijskom planu za 2018. 

godinu. 

     

        Kako se za raspravu nitko ne javlja, Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja 

prijedlog Financijskog plana Društva za 2018. godinu na glasovanje. 

 

       Nakon provedenog glasovanja Predsjednik utvrđuje da su ovlašteni članovi 

Društva jednoglasno prihvatili Financijski plan Društva za 2018. godinu. 
  

Točka 4. 

 

 

       Četvrta točka dnevnog reda se odnosi na različita pitanja, ali nije više bilo 

javljanja za riječ te predsjednik zaključuje rad Skupštine u 12:20 sati. 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                 PREDSJEDNIK: 

 

     Ivana Alšić, dipl. oec., v.r.            Petar Lagator dipl.ing.stroj.univ.spec.oec, v.r. 

             

        


