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IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI USKLAĐIVANJA OPĆIH AKATA
POLJOPRIVREDNE ZADRUGE POPOVAC, POPOVAC
S ODREDBAMA ZAKONA O ZADRUGAMA
Na temelju odredbi Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine 49/03 - pročišćeni tekst)
i Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije (Narodne novine 44/01 i 143/02) obavljena je
revizija usklađivanja općih akata Poljoprivredne zadruge Popovac, Popovac s odredbama
Zakona o zadrugama.
Revizija je obavljena u razdoblju od 24. ožujka do 4. lipnja 2004.
Postupak revizije proveden je u skladu s revizijskim standardima Međunarodne
organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI (Narodne novine 93/94) i Kodeksom
profesionalne etike državnih revizora.
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1.

ZAKONSKA REGULATIVA
Postupke usklađivanja općih akata reguliraju sljedeći zakoni i propisi:

-

Zakon o zadrugama (Sl.l. 3/90 i Narodne novine 53/91, 36/95, 67/01, 12/02),
Pravilnik o ustroju i načinu vođenja imenika zadrugara (Narodne novine 59/95),
Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 118/03),
Zakon o računovodstvu (Narodne novine 90/92),
Međunarodni računovodstveni standardi (Narodne novine 36/93, 47/95, 65/96,
39/97, 2/00), te drugi zakoni i propisi.

2.

OSNOVNI PODACI O POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI

2.1.

Podaci o poljoprivrednoj zadruzi

Poljoprivredna zadruga Popovac, Popovac (dalje u tekstu: Zadruga) djeluje od 1976.
Registrirane djelatnosti bile su: metaloprerađivačka djelatnost, proizvodnja finalnih proizvoda
od drveta, proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja stočne hrane, poljoprivredna
proizvodnja, poljoprivredne usluge, ribarstvo, šumarstvo, cestovni promet, trgovina na malo,
trgovina na veliko, ugostiteljstvo, turističko posredovanje, obrtničke usluge i pomoći, te usluge
na području prometa. Matični broj Zadruge je 30048391.
Zadruga nema bilance uspjeha sastavljene 1990. iz koje bi bilo vidljivo u kojem su
iznosu ostvareni prihodi i rashodi. Također, nema bilance stanja iz koje bi bila vidljiva
vrijednost aktive i pasive na dan 31. prosinca 1990. Nema ni podataka o broju zaposlenika na
koncu 1990.
Sjedište Zadruge bilo je do kolovoza 1991. u Popovcu, Vladimira Nazora 32, a u
razdoblju od kolovoza 1991. do provođenja procesa mirne reintegracije Baranje u ustavno
pravni poredak Republike Hrvatske, sjedište Zadruge privremeno je preseljeno u Osijek, a
imovina je ostala na privremeno okupiranom području Baranje.
Ovlaštena osoba za zastupanje od 23. siječnja 1989. do 4. listopada 1991. bio je Ćudić
Petko.
2.2.

Statusne i druge promjene

Usklađivanje organizacije i općih akata u skladu s odredbama Zakona o zadrugama u
sudski registar Okružnog privrednog suda u Osijeku upisano je 17. travnja 1991. rješenjem
broj Fi-231/91. Ukupan iznos članskih uloga upisan je u iznosu 185.000 din.
Rješenjem Okružnog privrednog suda u Osijeku broj Fi-3416/91 od 11. listopada 1991.
u sudski registar upisana je promjena sjedišta Zadruge. Sjedište Zadruge je u Osijeku,
Šetalište Kardinala Franje Šepera 1.
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Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj Tt-95/2855-2 od 15. travnja 1997. u sudski
registar upisano je usklađivanje općih akata Zadruge s odredbama Zakona o zadrugama.
Ukupan iznos članskih uloga iznosio je 49.400,00 kn. Navedenim rješenjem promijenjeno je
sjedište Zadruge koje se od tada nalazi u Popovcu, Vladimira Nazora 32.
Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj Vst 201/01-14 od 17. siječnja 2002. nad
Zadrugom je otvoren stečajni postupak.
U razdoblju od 1990. do otvaranja stečajnog postupka (siječanj 2002.) Zadruga nije
osnivala nova trgovačka društva.

3.

REVIZIJA POSTUPAKA USKLAĐIVANJA OPĆIH AKATA
S ODREDBAMA ZAKONA O ZADRUGAMA

Zadruga je dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjeluje neposredno i
koje zajedničkim poslovanjem na načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj
gospodarski i drugi profesionalni interes, u cilju ostvarenja svoje osobne i zajedničke dobiti
zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge. Svojstvo zadrugara ne može se steći
samo na temelju unosa članskog uloga jer zadrugar je fizička i pravna osoba koja u cijelosti ili
djelomično posluje putem zadruge. Zadrugar je ona osoba koja putem zadruge prodaje svoje
proizvode, odnosno usluge, nabavlja proizvode ili koristi usluge potrebne za obavljanje svoje
djelatnosti ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva zbog kojih je zadruga
osnovana.
Zadrugar u zadrugu ulaže članski ulog koji može biti u novcu, stvarima i pravima
izraženim u kunskoj protuvrijednosti. Imovinu zadruge čine članski ulozi zadrugara i imovina
stečena poslovanjem zadruge. Ona je zajedničko vlasništvo zadrugara. Zadrugom upravljaju
zadrugari, a svaki zadrugar ima jedan glas.
3.1.

Usklađivanje općih akata s odredbama Zakona o zadrugama u 1990.

Do konca 1990. zadruge su se bile dužne organizirati i uskladiti opće akte s odredbama
Zakona o zadrugama. Odluku o usklađivanju organizacije i općih akata s odredbama
navedenog Zakona, zadružni savjet donio je u prosincu 1990. Predsjednik zadružnog savjeta
bio je Mirko Kuhar, a o drugim članovima nema podataka. U Zadrugu je pristupilo 37
zadrugara s ukupnim članskim ulogom u iznosu 185.000 din. Svaki od zadrugara imao je po
jedan članski ulog u iznosu 5.000 din. Zadrugari su za obveze Zadruge odgovarali do visine
iznosa članskog uloga.
Osnivači Zadruge zaključili su 14. prosinca 1990. ugovor o usklađivanju organizacije i
općih akata Zadruge s odredbama Zakona o zadrugama kojim je utvrđena tvrtka, sjedište i
djelatnost Zadruge, sredstva za osnivanje i početak rada Zadruge, prava i obveze osnivača
Zadruge, upravljanje Zadrugom, donošenje općih akata Zadruge i način izbora organa
upravljanja te odredbe vezane uz organiziranje i poslovanje te prestanak rada Zadruge. Na
skupštini Zadruge održanoj 21. prosinca 1990. usvojen je statut.
Usklađivanje organizacije i općih akata s odredbama Zakona o zadrugama upisano je u
sudski registar Okružnog privrednog suda u Osijeku 17. travnja 1991.
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3.2.

Usklađivanje općih akata s odredbama Zakona o zadrugama u 1995.

Prema odredbama Zakona o zadrugama iz 1995. zadruge su bile dužne uskladiti opće
akte s odredbama novoga Zakona o zadrugama i na temelju izmijenjenih akata izabrati,
odnosno imenovati tijela zadruge i podnijeti prijavu za upis u sudski registar najkasnije do 31.
prosinca 1995. Postupak usklađivanja trebalo je provesti tako da postojeći zadrugari upisani u
sudski registar i imenik zadrugara omoguće stjecanje svojstva zadrugara i onim zadrugarima
kojima je prestalo članstvo u zadruzi, odnosno njihovim nasljednicima. Nakon toga, trebalo je
zaključiti ugovor o osnivanju zadruge, unijeti članske uloge te sazvati osnivačku skupštinu
koja donosi pravila zadruge, bira upravitelja i imenuje članove nadzornog odbora.
Poziv za obnovu članstva prijašnjih zadrugara i njihovih nasljednika objavljen je u
javnom glasilu u prosincu 1995. Prema pozivu, zadrugari su za obnovu članstva u Zadruzi bili
dužni podnijeti pismeni zahtjev skupštini Zadruge te uplatiti članski ulog u iznosu 700,- DEM u
protuvrijednosti u kunama. Rok za prijavu bio je osam dana od dana objave oglasa. Prema
izvješću o reviziji osnivanja Zadruge, koju je u prosincu 1995. obavilo društvo Auditus d.o.o.
Osijek, od ukupno 37 zadrugara koji su pristupili Zadruzi u 1990. članstvo je obnovilo 19
zadrugara, a drugi zadrugari jednostrano su se odrekli članstva u Zadruzi te su u skladu s
općim aktima Zadruge ostvarili pravo na povrat osnivačkog uloga.
Na sjednici skupštine Zadruge održanoj 8. prosinca 1995. donesena su pravila
Zadruge, ugovor o usklađivanju općih akata s odredbama Zakona o zadrugama te su izabrani
članovi nadzornog odbora i predsjednik nadzornog odbora, predsjednik skupštine te upravitelj
Zadruge. Pravila zadruge te ugovor o usklađivanju općih akata s odredbama Zakona o
zadrugama (ugovor o osnivanju zadruge) sadrže sve elemente propisane odredbama članka
9. i 11. Zakona o zadrugama.
Zadrugu je činilo 19 zadrugara s po jednim članskim ulogom. Pojedinačna vrijednost
članskog uloga iznosila je 2.600,00 kn, a ukupan iznos članskih uloga 49.400,00 kn. Za
obveze Zadruge, zadrugari su odgovarali do visine svog članskog uloga.
Svi članski ulozi su u novcu, a u upravljanju zadrugom svaki zadrugar ima jedan glas.
Tijela zadruge su skupština, nadzorni odbor i upravitelj.
3.3.

Izvješće o provedenom postupku usklađivanja općih akata

Usklađivanje općih akata s odredbama Zakona o zadrugama upisano je u sudski
registar Trgovačkog suda u Osijeku 15. travnja 1997.
Prema odredbama članka 30. Zakona o zadrugama, Zadruga je bila obvezna, nakon
završenog postupka usklađivanja podnijeti Ministarstvu privatizacije i upravljanja imovinom
izvješće koje sadržava popis i procjenu vrijednosti imovine Zadruge, osnove stjecanja imovine
te podatke o broju i visini uloga zadrugara.
Zadruga nema dokumentaciju iz koje bi bilo vodljivo je li nakon završenog postupka
usklađivanja podnijela nadležnom ministarstvu izvješće propisano odredbama Zakona o
zadrugama.
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3.4.

Stečaj

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj Vst 201/01-14 od 17. siječnja 2002. nad
Zadrugom je otvoren stečajni postupak. Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnijeli
su Ravnateljstvo za robne zalihe i Porezna uprava Područni ured Osijek radi plaćanja
dospjelih nenamirenih obveza, poreza i drugih proračunskih prihoda u ukupnom iznosu
134.675,39 kn. Prema izvješću privremenog stečajnog upravitelja, Zadruga nije poslovala
dvije godine, a prema podacima Financijske agencije podružnice Osijek od 17. siječnja 2002.
žiro račun Zadruge blokiran je neprekidno 1 129 dana u ukupnom iznosu 227.433,08 kn.
U vrijeme obavljanja revizije (travanj 2004.) u Zadruzi u stečaju nije bilo zaposlenika.
4.

VLASNIČKA STRUKTURA U VRIJEME OTVARANJA
STEČAJNOG POSTUPKA I POSLOVANJE ZADRUGE

4.1.

Vlasnička struktura u vrijeme otvaranja stečajnog postupka

U tablici u nastavku daje se pregled zadrugara s članskim ulozima u vrijeme otvaranja
stečajnog postupka (siječanj 2002.)
Tablica broj 1
Pregled zadrugara i članskih uloga u vrijeme donošenja
rješenja o otvaranju stečajnog postupka.
Redni broj

Zadrugar

Broj članskih uloga

Iznos u kn

Udjel u %

1.

Zlata Migles

1

2.600,00

5,263

2.

Mirjana Peran

1

2.600,00

5,263

3.

Stjepan Majcen

1

2.600,00

5,263

4.

Josip Šimunek-Mudri

1

2.600,00

5,263

5.

Mila Vlah

1

2.600,00

5,263

6.

Boris Kuhar

1

2.600,00

5,263

7.

Ratko Sabolek

1

2.600,00

5,263

8.

Nada Galinec

1

2.600,00

5,263

9.

Stjepan Horvat

1

2.600,00

5,263

10.

Stjepan Zgorelec

1

2.600,00

5,263

11.

Stjepan Bobek

1

2.600,00

5,263

12.

Zorka Kontak

1

2.600,00

5,263

13.

Hrvoje Matić

1

2.600,00

5,263

14.

Pavo Drventić

1

2.600,00

5,263

15.

Antun Kos

1

2.600,00

5,263

16.

Ankica Jakovljević

1

2.600,00

5,263

17.

Franjo Zgorelec

1

2.600,00

5,263

18.

Stjepan Slaviček

1

2.600,00

5,263

19.

Ljiljana Sambol

1

2.600,00

5,263

19

49.400,00

100,0

Ukupno
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4.2.

Podaci o poslovanju prema temeljnim financijskim izvještajima

Zadruga nema financijske izvještaje i drugu dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo
poslovanje Zadruge.
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka preuzela je pri sanaciji
Privredne banke d.d. Zagreb obveze Zadruge prema banci koje su na dan preuzimanja,
odnosno na dan 31. srpnja 1996. iznosile 667.034,26 kn. Odlukom uprave Državne agencije
za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka od 23. listopada 1998. navedene obveze
Zadruge u cijelosti su otpisane.
5.

OCJENA POSTUPAKA USKLAĐIVANJA

Obavljena je revizija usklađivanja općih akata Poljoprivredne zadruge Popovac,
Popovac, s odredbama Zakona o zadrugama.
Revizijom su obuhvaćeni dokumenti, odluke, ugovori i akti na temelju kojih je obavljeno
usklađivanje radi provjere je li provedeno u skladu s odredbama Zakona o zadrugama i drugih
posebnih propisa.
Postupci revizije usklađivanja općih akata s odredbama Zakona o zadrugama
provedeni su u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih
revizijskih institucija - INTOSAI.
Postupci usklađivanja organizacije i općih akata Poljoprivredne zadruge Popovac,
Popovac, obavljeni su u skladu s odredbama Zakona o zadrugama.
Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, 17. siječnja 2002. nad Zadrugom je otvoren
stečajni postupak, jer nije mogla trajnije ispunjavati dospjele novčane obveze. Prema izvješću
privremenog stečajnog upravitelja, Zadruga nije poslovala dvije godine, a prema podacima
Financijske agencije od 17. siječnja 2002., žiro račun Zadruge blokiran je neprekidno 1 129
dana u ukupnom iznosu 227.433,08 kn.
S obzirom da je nad Zadrugom u siječnju 2002. otvoren stečajni postupak, jer nije
mogla trajnije ispunjavati dospjele novčane obveze, nisu postignuti ciljevi udruživanja u
Zadrugu predviđeni odredbama članka 1. Zakona o zadrugama.
6.

OČITOVANJE ZAKONSKOG PREDSTAVNIKA PRAVNE OSOBE

Zakonski predstavnik pravne osobe u očitovanju od 28. svibnja 2004. navodi da nema
primjedbi na izvješće.
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Prema odredbama članka 7. stavka 3. Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine
49/03 pročišćeni tekst) na ovo Izvješće zakonski predstavnik može staviti prigovor u roku od 8
dana od dana njegova primitka.
O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.
Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Područni ured Osijek, Gundulićeva
16.
Ovlašteni državni revizori:
Željko Ivić, dipl. oec.
Zdravko Strujić, dipl. iur.

Izvješće uručeno dana:
Primitak potvrđuje:
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POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POPOVAC, POPOVAC
1.

Zadružni savjet:
Mirko Kuhar, predsjednik; nema podataka o drugim članovima

2.

Nadzorni odbor:
Zorka Kontak, predsjednik od 8. prosinca 1995. do 17. siječnja 2002.
Stjepan Majcen, od 8. prosinca 1995. do 17. siječnja 2002.
Stjepan Horvat, od 8. prosinca 1995. do 17. siječnja 2002.

3.

Upravitelj:
Ćudić Petko, od 23. siječnja 1989. do 4. listopada 1991.
Drventić Pavo, od 4. listopada 1991. do 28. ožujka 1993.
Ankica Jakovljević, od 28. listopada 1993. do 17. siječnja 2002.
Šimo Bošnjak, stečajni upravitelj od 17. siječnja 2002.

