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IZVJEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE  

 

Koja je održana dana 18.03.2022. godine u Donjem Miholjcu, Industrijska zona Janjevci 21, s 

početkom u 18:00 sati. 

 

Redovnom skupštinom je predsjedavala Goranka Vrapčenjak. 

Za zapisničara je izabrana Ana Čupić. 

 

Na prijedlog predsjedavajuće usvojen je slijedeći dnevni red: 

1. Otvaranje sjednice i uvodna riječ 

2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja 

3. Prostor udruge 

4. Članstvo i članarina 

5. Ad-hoc akcijski projekti 

6. Radionice 

7. Pristupanje Savezu udruga za autizam Hrvatske 

8. Financiranje 

9. Ostalo 

 

 

Ad. 1. Otvaranje sjednice i uvodna riječ 

Predsjedavajuća je pozdravila sve prisute i zahvalila im na dolasku. Upoznala je prisutne sa 

postupkom registracije udruge i upisom udruge u sve propisane registre. Udruga je uspješno upisana 

u tri od četiri registra, s tim da je poslan zahtjev za upis i u četvrti registar, te bi u njemu trebali biti 

upisani kroz nekoliko narednih dana. 

 

Ad. 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja 

Za zapisničara je predložena Anu Čupić, a za ovjerovitelje Marko Majdenića i Katarina Ćosić, prijedlog 

je jednoglasno prihvaćen. 
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Ad. 3. Prostor udruge 

Predsjedavajuća je prisute izvijestila o postupku odabira prostora koji će udruga koristiti.  

Predsjednica, dopredsjednica i tajnica udruge su sa gosp. Majdenićem posjetili gradonačelnika, te ga 

upoznali ga sa motivima osnivanja, ciljevima i planovima udruge i zamoli ga za pomoć pri pronalasku 

prostora za rad udruge. Uz sve napore gradonačelnika, nažalost nismo uspjeli pronaći prostor u 

vlasništvu grada koji bi zadovoljio potrebe udruge. Gradonačelnik je podržao osnivanje udruge, te 

smo dogovorili daljnju suradnju i potporu Grada. 

Predsjedavajuća je prisutne izvijestila da je udruga  na privremeno korištenje dobila privatni poslovni 

prostor bez naknade, prostor se nalazi na adresi A. Šenoe 2  u Donjem Miholjcu, te da se prostor 

trenutno uređuje i oprema donacijama građana i poslovnih subjekata sa područja grada i da će 

uskoro biti spreman za korištenje. 

 

Ad. 4. Članstvo i članarina 

Prisutni su poznati sa čl. 9 Statuta, odnosno sa članstvom i vrstama članstva  u udruzi. Prema statutu 

udruga može imati redovne i nominalne članove. Također su upoznati da se članom udruge postaje 

popunjavanje pristupnice koja se nalazi na web stranici udruge. 

Prijedlog predsjedavajuće da članarinu plaćaju samo redovni članovi prihvaćen je jednoglasno. 

Prijedlog predsjedavajuće da se članarina plaća u iznosu 50,00 kuna godišnje nije prihvaćen. Prisutni 

su predložili da članarina bude u iznosu 100,00 kuna godišnje i sa većinom glasova, taj prijedlog je 

prihvaćen. Članarina će se plaćati do kraja godine za tekuću godinu. 

Predsjedavajuća je prisutne obavijestila da udruga vodi popis članova u elektronskom obliku i da je 

dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima. 

 

Ad. 5. Ad-hoc akcijski projekti 

Predsjedavajuća je prisutne upoznala sa Ad-hoc akcijskim projektima, te sa planovima koje udruga 

ima vezano za prijavljivanje na pozive za projekte. Prisutni su također upoznati sa činjenicom da do 

ostvarivanja prijave na poziv možda neće doći iz razloga što nisu dostupni terapeuti koji su  potrebni 

za ostvarivanje projekta.  

 

Ad. 6. Radionice 

Prisutni su upoznati sa okvirnim planom radionica koje se planiraju u udruzi. Predsjedavajuća je 

najavila radni sastanak roditelja, terapeuta i svih koji žele pomoći u održavanju radionica. Na 

sastanku će se dogovoriti vrste i raspored radionica. Radni sastanak će biti vrlo brzo i svi ranije 

navedeni će na njega biti pozvani. 

 

Ad.7. Pristupanje Savezu udruga za autizam Hrvatske 

Predsjedavajuća je prisutne upoznala za radom SUZAH-a i opisala postupak primanja u članstvo. 

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog pristupanju u članstvo SUZAH-a. 



Ad. 8. Financiranje 

Predstavljen je plan financiranja rada udruge gdje je zaključeno da će se udruga ove, a vjerojatno i 

sljedeće godine financirati isključivo kroz donacije, projekte i članarinu. 

Narednih godina udruga će se javljati na pozive i natječaje lokalne i područne samouprave koji se 

raspisuju početkom godine i na taj način osigurati dio sredstava za rad za tu godinu. 

 

Ad. 9. Ostalo 

Dogovorene su aktivnosti povodom obilježavanja svjetskog dana svjesnosti o autizmu. 

Obilježiti ćemo ga 2. travnja (subota) u prostoru udruge. Za djecu će biti organizirane kratke i 

jednostavne aktivnosti. Ostali će se podružiti uz kavicu i kekse koje će pripremiti UZ Celestina.  

Predviđeno vrijeme održavanja je od  10 do 11 sati. Dogovoreno je tiskanje letaka kojima će se 

promovirati svjesnost o autizmu. Letci će se dijeliti na nekoliko mjesta u gradu. 

Dogovoreno je predstavljanje udruge kroz medije. Gostovanje na Radiju Donji Miholjac i objava o 
osnivanju i radu udruge na lokalnom informativnom portalu Miholjština.info. 

Razgovaralo se o mogućnostima edukacije djelatnika obrazovnog sustava sa našeg područja, a koju 
provodi Centar za autizam Zagreb sa svojim mobilnim stručnim timom. Dogovoreno je da djelatnice 
Srednje škole Donji Miholjac preuzmu organiziranje edukacije. 

 
 

Sjednica redovne skupštine završila je u 19:15 sati. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


