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UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM  
TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
Čakovec,17.04.2018. 
Urbroj: 262/18 

 
Z A P I S N I K 

sa redovne godišnje izvještajne  Skupštine Udruge, održane dana 14.04.2018. /subota/ 
u prostoru NK Sloge Čakovec , M. Pavleka Miškine 2 , od 10 sati 

 
 

Predsjednica Udruge je pozdravila prisutne, članove Udruge i goste te za  Skupštinu predložila  
slijedeći : 

 
 

D n e v n i   r e d : 
 

        1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda 
   2. Izbor radnih tijela:  - radnog predsjedništva 
                                      - zapisničara 
                                      - 2 ovjerovitelja zapisnika 

3. Izvješća:  -  rad Udruge u 2017. god. 
                        -  rad klubova “MURA” Čakovec i “DUGA” Prelog , u 2017. god. 
                        -  rad Poludnevnog boravka i  Organiziranog stanovanja u 2017. god. 
                        -  financijsko izvješće za 2017. god. 
                        -  izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu            
                     

4. Rasprava i usvajanje izvješća 
5. Prijedlog i izbor kandidata Udruge za predstavnika u Hrvatskom savezu udruga osoba s 

intelektualnim teškoćama, te prijedlog istog kandidata za tijela Saveza 
6. Razno 
7. Druženje uz osvježenje 

 
Ad 1. 

 Predsjednica je dala na glasovanje prihvaćanje Dnevnog reda Skupštine. Dizanjem ruku 
jednoglasno je usvojen Dnevni red Skupštine. 
 
Ad 2. 

Predsjednica je predložila da osim nje u radno predsjedništvo budu izabrani  
- gosp. Marijan Vugrinčić , član Udruge koji će voditi Skupštinu 
 i gđa Biserka Vrbanec ,dopredsjednica Udruge. 
- za zapisničara predlaže Mirjanu Posavec tajnicu Udruge 
- za ovjerovitelje Zapisnika , gđu Vesnu Hančić i Anku Fajs 
 
Dizanjem ruku jednoglasno su potvrđeni prijedlozi te su izabrana radna tijela: 

Radno predsjedništvo: Marijan Vugrinčić, Marija Puklek i Biserka Vrbanec 
Zapisničar Mirjana Posavec 
Ovjerovitelji Zapisnika : Vesna Hančić i Anka Fajs 
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UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM  
TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

Predsjedavajući Marijan Vugrinčić sugerira Skupštini da je Statut Udruge potrebno 
doraditi, i predlaže da treba izraditi  Poslovnik o radu Skupštine. Također predlaže da se odluke 
donose javnim glasovanjem - dizanjem ruku što ujedno i daje na glasanje. 
Jednoglasno je usvojen prijedlog da se odluke donose javnim glasanjem - dizanjem ruku. 
Također je iznio činjenicu da prema Statutu, za donošenje pravovaljanih odluka  mora biti  
desetina članova Udruge, što konkretno znači više od 15 članova Udruge.Verifikacijska komisija je 
ustanovila da je na Skupštini prisutno 70 članova Udruge , te da postoji kvorum za donošenje 
pravovaljanih odluka 
Vezanu uz raspravu po pojedinim točkama Dnevnog reda Gosp Vugrinčić je predložio da u 
raspravi svaki član može govoriti tri minute prvi puta i drugi puta podvije minute. 
Također je naglasio da se u raspravi potrebno držati teme , u protivnom neće dozvoliti diskusiju. 
Takav svoj prijedlog je dao na glasanje ,te je dizanjem ruku, prijedlog jednoglasno prihvaćen od 
strane članova Skupštine. 
 
Zatim su pročitana izvješća o: 
- radu Udruge tijekom 2017. / izvješće je  sastavila i pročitala Mirjana Posavec 
- radu kluba Mura / izvješće je  sastavila i pročitala Biserka Vrbanec , voditeljica kluba    
- radu kluba Duga Prelog / izvješće je  sastavila i pročitala Smiljana Strahija  voditeljica kluba  
- radu poludnevnog boravka / izvješće je  sastavila i pročitala Jasenka Jocić, voditeljica  boravka 
- radu organiziranog stanovanja / izvješće je  sastavio i pročitao Marko Vrus,  voditelj stanovanja  
- financijsko izvješće je podnijela Jasmina Radiković iz knjigovodtsva Boja   
- zvještaj Nadzornog odbora podnijela je Mirjana Golub predsjednica Nadzornog odbora 

 
Ad 4. 

Predsjedavajući g. Marijan Vugrinčić je po završetku pročitanih izvješća naglasio da su 
bila iscrpna, te da se u Udruzi puno radi, što se i vidi na rezultatima. Otvorio je raspravu po 
pročitanim izvještajima. 

Za raspravu se javila g. Hranilović, koja sve pozdravlja i postavlja pitanje na kojem je 
računu ostatak novaca po završetku godine? Još  je primijetila da prisustvovanje na Glavnom 
odboru Saveza u Tuheljskim toplicama krajem 2017. godine nije spomenuto u izvješću o radu 
Udruge. Postavila je pitanje na što je utrošen iznos prikupljen od članarine, te naglasila potrebu 
promjene Statuta Udruge i usklađenje sa Statutom Saveza. Također nije zadovoljna financijskim  
izvještajem koji smatra šturim. 
G. Vugrinčić konstatira da će za slijedeću Skupštinu bit izvještaj po pojedinim računima, tako da 
bude konkretnije po pojedinim segmentima. Marija Puklek je kazala da su svi članovi Upravnog 
odbora  upoznati sa finacijskim i drugim izvještajima, kako nije bilo kad je g. Hranilović bila 
predsjednica. Gosp. Murković se javlja za raspravu i kaže da je sve u redu samo da se planovi 
Udruge stave na internetsku stranicu, da budu javno dostupni. Nitko se više ne javlja za raspravu 
te predsjedavajući g. Vugrinčić zatvara raspravu. 
Predlaže da se dokumenti Udruge  / Programi rada i Izvješća/ stave na internetsku stranicu. S 
takvim prijedlogom se jednoglasno svi slažu.    
 

Ad 5. 
Predsjedavajući g. Marijan Vugrinčić je pročitao prijedlog Upravnog odbora Udruge za  

kandidata člana Skupštine Hrvatskog Saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, i 
prijedlog da našeg predstavnika predložimo u tijelo Saveza , tj, Glavni odbor. 
Predsjednica Marija Puklek je iznijela prijedlog Upravnog odbora je da ta osoba bude Ivan 
Miljančić obzirom na dugogodišnje članstvo i rad u Udruzi, znanje i iskustvo stečeno u više od 10 
godina rada te mogućnost sudjelovanja na sjednicama Saveza. 
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Predsjedavajući je Skupštini  postavio pitanje da li netko ima još prijedloga za istu funkciju?  
Budući da nije bilo drugih prijedloga , predsjedavajući je dao na glasanje prijedloge: 
 
1.da se g. Ivana Miljančić izabere za predstavnika naše Udruge u Skupštinu Hrvatskog saveza 
osoba s intelektualnim teškoćama, za mandatno razdoblje od 2018.- 2022. 
- Dizanjem ruku jednoglasno je potvrđena kandidatura g. Ivana Miljančića , te je pjeskom 
popraćen njegov izbor izbor 
 
2. da g. Ivana Miljančić kandidiramo u tijelo Saveza , za člana Glavnog odbora u mandatnom 
razdoblju od 2018.- 2022. 
- Dizanjem ruku,  jednoglasno je potvrđena kandidatura g. Ivana Miljančića , te je pjeskom 
popraćen njegov izbor. 

Predsjedavajući g. Marijan Vugrinčić je zaključio da je g. Ivan Miljančić jednoglasno 
izabran za predstavnika Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije u 
Skupštinu Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama , dok je u tijelo Saveza, 
predložen  za člana Glavnog odbora u mandatnom razdoblju od 2018.- 2022.” 
 

Ad 6. 

Predsjednica Udruge je pozvala radnike Dunju Hoblaj, Blaženku Vuković i Ivana 
Miljančić  kojima 2018. godine istjeće 10 godina rada u Udruzi, te im je zahvalila na predanom 
radu, podijelila  zahvalnice i prigodne poklone 
 
Zatim se za riječ javila g. Hranilović koja je istakla da ne govori ružno o našoj Udruzi kao što su to 
neki koje ovom prilikom ne želi imenovati izjavili za boravka u Tuheljskim toplicama, Kao članica i 
predsjednica stegovne komisije osjeća se povrijeđenom, te moli da je Skupština razriješi te 
odgovornosti . Ujedno ističe da Stegovna komisija kao tijelo Udruge više neće postojati. 
Predsjedavajući M.Vugrinčić kaže da će Statut Udruge svakako biti mijenjan, ali da je po važećem 
Statutu tijelo Udruge Stegovna komisija i pošto je g. Hranilović dala neopozivu ostavku, nužno je 
glasati o prihvaćanju iste. 
Postavio je pitanje Skupštini tko je za to da se  prihvati zahtjev g. Hranilović, koja je obrazložila da 
želi odstupiti iz tijela Udruge kao član i predsjednik Stegovne komisije jer ima moralnu obvezu.  
Dizanjem ruku ,većina je odlučila prihvatiti zahtjev g. Hranilović.  
Predsjedavajući je konstatirao da je 68 članova Skupštine bilo za, dok su dva člana bila protiv 
ostavke g. Hranilović na mjesto člana i predsjednika Stegovne komisije.  
Ostavka g. Hranilović je prihvaćena.     

Predsjedavajući M.Vugrinčić je predložio, budući da se u Udruzi puno i kvalitetno radi, da 
se prijedlozi za nagrade za zaslužne upućuju i na više instance - županijsku i državnu . 
S tim su se prijedlogom složili svi Skupštinari i time je dnevni red priveden kraju. 
 
Ad 7. 

Predsjedavajući i predsjednica Udruge su pozvali sve prisutne na druženje uz zakusku. 
 
 
Zapisničar                                                                                                       Ovjerovitelji Zapisnika:  
 
Mirjana Posavec                                                                              Vesna Hančić 
                                                                                                      

    Anka Fajs 
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