
1/3 

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPŠTINE 
 

 

Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Zvono – Split održane dana 19. rujna 2019. 

godine u prostorima Udruge na adresi Mosećka 70, Split, s početkom u 17 sati. 
 

Prisutni članovi: 24 (potpisna lista u prilogu)  
 

Zapisničarka Milena Jurić. 

 

Predsjednica je prisutne upoznala s Poslovnikom o radu Skupštine i načinom glasanja 

za izbor i usvajanje ponuđenih prijedloga koji će biti javno, podizanjem ruke. 

 

Predsjednica je predložila sljedeći Dnevni red: 

 

1. Otvaranje Skupštine, pozdrav i uvodna riječ predsjednice udruge 

2. Izbor Radnog predsjedništva – 2 člana, te izbor zapisničara i ovjerovitelja 

zapisnika 

3. Utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma 

4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine 

5. Usvajanje dnevnog reda 

6. Usvajanje Izvješća Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije o 

radu u mandatu 2015 do 2019 

7. Razrješenje dosadašnjih tijela udruge 

8. Izbor novih tijela udruge (predsjednik/ca, članovi Izvršnog odbora, članovi 

Nadzornog odbora, članovi Stegovne komisije) 

9. Razno  

 

Ad. 1. 

Predsjednica udruge Marijana Jukić otvara sjednicu i pozdravlja prisutne. Članove je 

zamolila da se pridržavaju točaka Dnevnog reda kako bi se rad odvijao bez teškoća. 

 

Ad.2. 

U Radno predsjedništvo su predloženi Mirjana Maroš i Dragica Popović; za zapisničara 

je predložena Milena Jurić, a za ovjerovitelja Ksenija Poljičanin. 

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni. 

 

Ad 3. 

Radno predsjedništvo utvrđuje da Skupština ima kvorum za pravovaljano odlučivanje 

jer je od ukupnog broja aktivnih članova 39 prisutno njih 24. 
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Ad 4. 

Prema predloženom Poslovniku o radu Skupštine članovi Skupštine odlučuju u skladu 

sa Statutom. Odluke se donose javnim glasanjem, podizanjem ruke, većinom glasova 

prisutnih članova. 

Predsjednica udruge je dala na glasanje Poslovnik o radu Skupštine koji je 

jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad 5. 

Predloženi Dnevni red je pročitan prisutnima. 

Predsjednica udruge je dala na glasanje Dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad 6. 

Predsjednica udruge je iznijela Izvješće Izvršnog odbora o radu u mandatu od 2015 

do 2019. Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika. 

Članovi Nadzornog odbora su usmeno iznijeli svoje zadovoljstvo radom udruge. 

Članovi Stegovne komisije nemaju prigovora. 

Izvješća su jednoglasno prihvaćena. 

 

 

Ad 7. 

Radno predsjedništvo je razriješilo dosadašnja tijela upravljanja Udruge zbog isteka 

mandata i to: 

Predsjednica udruge – Marijana Jukić 

Izvršni odbor – Marijana Jukić, Mirjana Maroš, Marija Kolombo, Milena Jurić i Velimir 

Gavranić 

Nadzorni odbor – Ljubica Mandić, Dragica Popović, Božena Goreta 

Stegovna komisija – Rade Cetina, Anđelka Poljičanin, Vojna Kliškić. 

 

 

Ad 8. 

Na prijedlog Radnog predsjedništva jednoglasno su izabrani novi članovi tijela Udruge: 

Predsjednica udruge – Marijana Jukić 

Izvršni odbor – Marijana Jukić, Marija Kolombo, Mirjana Maroš, Milena Jurić, Velimir 

Gavranić 

Nadzorni odbor – Ljubica Mandić predsjednica, Božena Goreta, Tatjana Sokolov 

Stegovna komisija – Rada Cetina predsjednica, Anđelka Poljičanin, Vojna Kliškić 

Mandat novih tijela Udruge je period od 2019 do 2023. 

 

 

Ad 9. 

Pod točkom Razno, predsjednica je obavijestila prisutne o skorom otvaranju 

Područnog ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Splitu, o aktivnostima 

Hrvatskog Saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama i pozivu Ministarstva 

znanosti i obrazovanja za sudjelovanje na radnom sastanku na temu osiguravanja 

potpore pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika prema članku 18. 
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Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s 

teškoćama u razvoju, te procedurama tog postupka u skladu s odredbama Pravilnika 

koji će se održati 20. rujna 2019. u Zagrebu.  

Na samom kraju, članovi su uručili zajednički dar Boženi Goreti prvoj djelatnici udruge 

koja je otišla u zasluženu mirovinu. 

Sjednica Skupštine završila oko 18:30 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar       Ovjerovitelj 

 

 

 

__________________     __________________ 

Milena Jurić       Ksenija Poljičanin 

 


