
 

 

Z A P I S N I K 

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE, 

ODRŢANE DANA 03. PROSINCA 2016. GODINE U 11,30 SATI 

U HOTELU KRALJ U DONJEM KRALJEVCU, LUDBREŠKA BB 

 

DNEVNI RED 

 

1. Otvaranje Skupštine Društva - pozdravna riječ predsjednice Društva 

2. Donošenje dnevnog reda Skupštine 

3. Izbor radnih tijela:  

a) Izbor radnog predsjedništva - 3 člana, 

b) Izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika,  

c) Izbor Verifikacijske komisije – 3 člana, 

4. Izvješće Verifikacijske komisije 

5. Izvješća za 2015. godinu: 

a) Izvješće o radu Društva 

b) Izvješće o financijskom poslovanju Društva 

c) Izvješće Nadzornog odbora 

d) Izvješće revizora o revizorskom uvidu  

e) Upitnik o samoprocjeni i Akcijski plan 

6. Rasprava i donošenje Odluke o prihvaćanju: 

a) Izvješća o radu Društva za 2015. godinu 

b) Izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2015. godinu (završni račun, 

blagajnički izvještaj) 

c) Izvješća Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu 

7. a) Prijedlog Plana i programa rada Društva za 2017. godinu sa financijskim planom 

    b) Rasprava i donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada Društva za 2017.  

        godinu sa financijskim planom 

8.  a) Donošenje Odluke o promjeni naziva udruge 

     b) Donošenje Odluke o izmjeni Statuta DDICP 

9.  Pitanja i prijedlozi 

 

 

 

TOČKA 1. 

Otvaranje Skupštine Društva – pozdravna riječ predsjednice Društva 

Predsjednica je pozdravila sve prisutne, posebno goste i uzvanike i to predstavnike Društva 

distrofičara invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Varaţdin, Udruge 

invalida Koprivničko-kriţevačke ţupanije te svećenika ţupe Svetog Jurja u Trnju, Darka 

Kelemenića. 

 



TOČKA 2. 

Donošenje dnevnog reda Skupštine 

Lea Kovačić, voditelj Skupštine pozdravlja sve prisutne te predlaţe dnevni red po točkama. 

GospoĎa Kovačić daje prijedlog dnevnog reda na glasanje.  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

Prelazi se na rad po utvrĎenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 3. 

Izbor radnih tijela: 

a) Izbor radnog predsjedništva – 3 člana 

Lea Kovačić predlaţe slijedeće članove radnog predsjedništva i to: Dušanka Sačer Starčević, 

Rajka Ţeleznjak i Anica Jambrošić.  

GospoĎa Kovačić daje prijedlog na glasanje.  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

b) Izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika 

Za zapisničara je predloţena Marija Radiković, a za ovjerovitelje Mihaela Krajačić i Klaudija 

Kozol.  

GospoĎa Kovačić daje prijedlog na glasanje.  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

c) Izbor Verifikacijske komisije – 3 člana 

Za verifikacijsku komisiju predloţeni su: Karmen Zadravec, Kristina Hrnčić i Katarina Drk.  

GospoĎa Kovačić daje prijedlog na glasanje.  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

TOČKA 4. 

Izvješće Verifikacijske komisije 

Predsjednica verifikacijske komisije, Karmen Zadravec, izvijestila je da je prisutno 123 

članova, što znači da je ispunjen postotak od 20% od broja članova koji su u zadnje dvije 

godine platili članarinu. Sve odluke Skupštine koje će se donositi su pravovaljane. Ostali 

prisutni na Skupštini su pratnja i uzvanici. 

 



TOČKA 5. 

Izvješća za 2015. godinu: 

a) Izvješće o radu Društva 

GospoĎa Kovačić daje riječ predsjednici Društva. Predsjednica je istaknula da članovi koriste  

povlastice predviĎene za osobe s invaliditetom, pa tako TV povlasticu koristi 238 članova, 

242 članova koriste HT povlasticu povoljnijeg telefoniranja, 217 članova koriste znak 

pristupačnosti za pristup parkirnim mjestima za osobe s invaliditetom, a 56 članova koristi i  

povlasticu u korištenju autocesta, mostova i drugih objekata s naplatom cestarine (Smart 

karticu).  Svega 46 člana je zaposleno s trajnim primanjima, 19 članova je nezaposleno, 262 

članova  su umirovljenici, 95 njih koristi osobnu invalidninu, 12 doplatak za pomoć i njegu, 

97 članova primaju invalidsku mirovinu, 1 osoba prima profesionalnu mirovinu, 1 osoba 

poljoprivrednu mirovinu, njih 4 prima obiteljsku mirovinu. Predsjednica je istaknula da je 

2015. godina bila iznimno uspješna za Društvo, pa je tako nastavljena usluga osobnih 

asistenata za 4 naših korisnika, a usluga je proširena na još 10 korisnika putem financijskih 

sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Jedna od najtraţenijih usluga pomoć u kući pruţena 

je za 58 korisnika, a takoĎer smo osigurali i pomoćnike u nastavi za ukupno 15 djece s 

teškoćama u razvoju. 

Tijekom 2015. godine nastavili smo s pruţanjem usluga poludnevnog boravka za dvije dobne 

skupine naših članova, a radi se o mlaĎim članovima i starijim osobama. Zahvaljujući 

Nacionalnoj zakladi u 2015. godini imali smo zaposlenu stručnu osobu kao i dvije osobe iz 

teško zapošljive skupine za radna mjesta web dizajner i čistač prostora.  Društvo je u 2015. 

godini nastavilo s pruţanjem usluge pravnog i svakog drugog savjetovanja koje pruţaju 

stručni radnici, diplomirani pravnici i socijalna radnica, a s ovom uslugom nastavili smo i u 

2016. godini.  Sportske i rekreativne aktivnosti provode se na više različitih načina. Jedan dio 

odnosi se na organizaciju i jačanje rada Sportskog kluba u okviru Društva. Drugi dio odnosi 

se na uključivanje u aktivnosti MeĎimurskog saveza sportske rekreacije Sport za sve. Osim 

toga, Društvo je u 2015. godini provodilo sportske aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju 

na dvije lokacije: Gradskim bazenima Marija Ruţić u Čakovcu i dvorani sportsko-

rekracijskog centra DG Sport u Prelogu. Aktivnosti su se provodile u okviru projekta 

„Sportom do osmijeha“, a ukupno je sudjelovalo 18 osnovnoškolaca i srednjoškolaca. Društvu 

je provodilo aktivnosti usmjerene borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti socijalno 

osjetljivih skupina. Aktivnosti se odnose na nabavu i podjelu školskog pribora i opreme za 

215 djece s teškoćama u razvoju. Ukupno je nabavljeno 3.686 različitih biljeţnica, po dvije za 

svaki predmet, 215 bijelih majica za tjelesni odgoj, 45 hlačica, trenirka, patika, 215 pernica, 

tempera, vodenih boja, plastelina i šestara. Našim članovima osigurali smo i uslugu 

fizioterapije, uslugu logopeda te uslugu prijevoza prilagoĎenog za osobe s invaliditetom. 

TakoĎer smo organizirali osposobljavanje za gerontodomaćice i dječje njegovatelje koje se 

provodilo sa Pučkim otvorenim učilištem Čakovec. Nakon poloţenog završenog ispita deset 

polaznica osposobilo se za gerontodomaćicu, dok se šest polaznica osposobilo za dječjeg 

njegovatelja. Društvo je u 2015. godini organiziralo informatičke radionice za starije osobe u 

trajanju od 40 sati na području MeĎimurske i Krapinsko-zagorske ţupanije. Ukupno je na 



informatičkim radionicama sudjelovalo 28 osoba. U 2015. godini organizirali smo različite 

edukativne radionice, a organizirale su se i likovne radionice, radionice za izradu ukrasnih 

svijeća, oslikavanja svilenih marama i izrada nakita. Nastavili smo s organizacijom posjeta 

partnerskim udrugama, a takoĎer smo organizirali tradicionalno četverodnevno hodočašće u 

MeĎugorje te hodočašće Mariju Bistricu. Društveno poduzeće NAŠ IZVOR d.o.o. Čakovec u 

2015. godini zaposlio je 3 osobe s invaliditetom, a nabavljeni su novi strojevi i oprema 

potrebna za proizvodnju. Predsjednica objašnjava da je društvu značajnu paţnju posvetila 

medijima koji imaju vaţnu ulogu u informiranju šire zajednice o problematici osoba s 

invaliditetom i mogućnostima rješavanja iste. Ujedno zbog dotrajalosti jednog od vozila 

Društvo je u 2014. godine pokrenulo humanitarnu akciju pod nazivom „Kuna za kombi“. U 

humanitarnoj akciji prikupljeno je 160.0002,48 kuna te je kupljeno novo kombi vozilo. Isto 

tako, Društvo je zaprimilo vrijednu donaciju 3,5 tona mandarina od Srednje škole Čakovec i 

Baptističke crkve MeĎimurja. Zaposlenici Društva svakome članu dostavili su na kućni prag 

paket mandarina.  

b) Izvješće o financijskom poslovanju Društva 

GospoĎa Kovačić daje riječ predsjednici Društva. Predsjednica objašnjava kako je 2015. 

godina bila iznimno dobra jer smo dobili podršku ministarstava i drugih drţavnih tijela  koja 

su podrţala naše programe i projekte, a takoĎer su osigurana financijska sredstava iz 

Europskog socijalnog fonda. U 2015. godini Društvo je imalo prihod u visini od 3.282.298,00 

kuna a rashode u visini od 2.809.167,00 kn. Posebnost rada  našeg Društva je da sami 

kreiramo svoje projektne prijedloge. Predsjednica je ujedno pozvala članove da ukoliko se 

nešto promijenilo u njihovom statusu, adresi, da se jave u sjedište Društva kako bi se ti podaci 

aţurirali, jer su zapravo to osnovni podaci  koji se koriste prilikom kreiranja projektnih 

prijava.  

c) Izvješće Nadzornog odbora 

GospoĎa Kovačić daje riječ predsjedniku Nadzornog odbora Zdravku Soldu da podnese 

Izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu. Gospodin Soldo objašnjava kako u imovinu 

spadaju resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat poslovnih dogaĎaja i od 

kojih se odreĎuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti, a klasificira se po svojoj vrsti, 

trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti. Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska 

imovina čiji je vijek upotrebe duţi od jedne godine i pojedinačna nabavna vrijednost 

3.500,00kn i više, a kratkotrajna nefinancijska imovina je namijenjena obavljanju djelatnosti 

ili daljnjoj prodaji u roku kraćim od godine dana. Neproizvedena dugotrajna imovina u iznosu 

od 22.000,00kn predstavlja udjele kod osnivanja „NAŠ IZVOR“ d.o.o., 20.000,00kn i 

„HUMANA NOVA“ 2.000,00 kn. Proizvedena dugotrajna imovina u iznosu od 159.314,00kn 

sastoji se od: uredske oprema i namještaja, komunikacijske oprema, ureĎaja, strojeva i opreme 

za ostale namjene, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, ispravka vrijednosti 

proizvedene dugotrajne imovine, sitnog inventar u upotrebi i ispravka vrijednosti sitnog 

inventara. U 2015. godini nabavljen je kombi Ford Transit 2,2, a nabavna vrijednost sa 

rampom iznosila je 158.283,13kn (130.000,00kn kombi + rampa 28.283,13kn). Nabavljen je i 

laptop Lenovo Essential, a nabavna vrijednost iznosila je 7.009,99kn. Ukupna vrijednost 



imovine na dan 31.12.2015. godine, nefinancijske i financijske imovine iznosila je 

1.132.741,00kn. U 2015. godini nije bilo pozajmica i kredita, a ostvareni su ukupni prihodi u 

iznosu od 3.282.298,00 kuna. Višak prihoda u 2015.g. u odnosu na 2014.g. iznosio je 

473.131,00kn. U odnosu na 2014.g. bio je veći za 30,5%, a višak prihoda raspoloţiv u 

sljedećem razdoblju iznosio je 897.536,00kn. Uvidom Nadzornog odbora u prije navedenom 

izvješću (bilanca, račun rashoda i prihoda) utvrĎeno je da nema nikakvih nepravilnosti koje bi 

utjecale na višak prihoda ili manjak rashoda. 

d) Izvješće revizora o revizorskom uvidu  

GospoĎa Kovačić daje riječ predsjednici Društva. Predsjednica objašnjava kako je revizijska 

kuća Finar izvršila financijski uvid u financijsko poslovanje Društva za 2015. godinu. 

Predsjednica objašnjava kako je Društvo bilo obavezno izvršiti revizorski uvid zbog prihoda 

iznad 3.000,000,00 kuna. Prilikom provoĎenja postupka revizije bio je prisutan i predsjednik 

Nadzornog odbora Zdravko Soldo. Zaključak revizorskog uvida glasi: Temeljem našeg 

revizorskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako 

financijski izvještaji udruge Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih 

tjelesnih invalida za 2015. godinu nisu sastavljeni u svim značajnim odrednicama, u skladu sa 

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.  

GospoĎa Kovačić u ime predsjednice i svih djelatnika zahvaljuje gospodinu Soldu i ostalim 

članovima Nadzornog odbora na uloţenom trudu.  

d) Upitnik o samoprocjeni i Akcijski plan 

GospoĎa Kovačić daje riječ predsjednici Društva. Predsjednica objašnjava kako Društvo ima 

dodatne obaveze prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija a to je izrada Upitnika o samoprocjeni za 2015. godinu. Radi se o samnoprocjeni 

poslovanja, a sam upitnik ima 35 pitanja. Ukoliko postoje negativni odgovori potrebno je 

napraviti akcijski plan za otklanjanje tih nedostataka. Društvo je procijenilo 9 negativnih 

odgovora vezano uz upitnik o samoprocjeni, a vezano uz to zaposlenici su dobili svoja 

zaduţenja za otklanjanje negativnih ocjena koje je potrebno izvršiti do dana 31.12.2016. 

godine. 

GospoĎa Kovačić napominje da se o Upitniku o samoprocjeni i Akcijskom planu ne glasa, 

nego ga članovi Skupštine primaju na znanje.  

TOČKA 6. 

Rasprava i donošenje Odluke o prihvaćanju  

a) Izvješće o radu Društva za 2015. godinu 

GospoĎa Kovačić otvara raspravu.  

Rasprave nije bilo. 

GospoĎa Kovačić daje prijedlog odluke na glasovanje.  



Donijeta je jednoglasna Odluka o prihvaćanju Izvješća  o radu Društva. 

b) Izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2015. godinu (završni račun, 

blagajnički izvještaj) 

GospoĎa Kovačić otvara raspravu.  

Rasprave nije bilo. 

GospoĎa Kovačić daje prijedlog odluke na glasovanje.  

Donijeta je jednoglasna Odluka o prihvaćanju Izvješće o financijskom poslovanju Društva za 

2015. godinu  (završni račun, blagajnički izvještaj) 

c) Izvješća Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu 

GospoĎa Kovačić otvara raspravu.  

Rasprave nije bilo. 

GospoĎa Kovačić daje prijedlog odluke na glasovanje.  

Donijeta je jednoglasna Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Društva za 2015. 

godinu. 

TOČKA 7. 

a) Prijedlog Plana i programa rada Društva za 2017. godinu sa financijskim planom 

GospoĎa Kovačić daje riječ predsjednici Društva. Predsjednica je posebno istaknula osobnu 

asistenciju kao jednu od bitnih usluga za 2017. godinu. Raspisan je novi natječaj te nam se 

istovremeno daje mogućnost za osiguravanje još 6 osobnih asistenata za pruţanje osobne 

asistencije.  Predsjednica je posebnu pohvalila novu ministricu za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku koja je donijela odluku o financiranju tzv. prijelaznog razdoblja za 

pruţanje osobne asistencije i to do dana 28.02.2017. godine kada bi trebalo s provoĎenjem 

novog projekta koji je sad raspisan. Predsjednica takoĎer objašnjava da smo imali kratki rok 

za prijavu novih korisnika u kojoj je trebalo dostaviti svu medicinsku dokumentaciju za 

potencijalne nove korisnike. TakoĎer je uvjetovano da osobe koje imaju uslugu osobne 

asistenciju ne mogu primati neku drugu uslugu unutar Društva, kao što je to primjerice 

poludnevni boravak.  

U 2017. godinu nastaviti ćemo s pruţanjem usluge pomoći u kući. Za razdoblje kada nećemo 

imati zaposlene osobe preko javnih radova, kao što je to primjerice sada, osobe će moći 

primati navedenu uslugu ukoliko budu spremne samu uslugu platiti. Cijena jednog sata iznosi 

50,00 kuna.  

Nastaviti ćemo s osiguravanjem pomoćnika u nastavi i pruţanjem usluge poludnevnog 

boravka. Dana 30.05.2017. godine ističe program Ponudimo još više, te se nadamo nastavku 

tog programa. Nastavljamo sa svim ostalim uslugama koje smo do sada pruţali. Vezano uz 



poduzeće, Naš Izvor prijavio se na dva natječaja te se nadamo pozitivnim rezultatima, čime bi 

ujedno ojačali poslovanje samog Društva. Predsjednica je predstavila i Financijski plan kao i 

ostale dokumente vezano uz donošenje financijskog plana za iduću godinu. Financijski plan 

za 2017. godinu a predviĎa iznos od 2.999.100,00 kuna. U prethodnih 3 godine imali smo 

podršku Nacionalne zaklade za provoĎenja programa Institucionalne podrške, praksa je da 

nakon isteka trogodišnje podrške slijedi pauza od godine dana, tako da nas iduće godine neće 

pratiti Nacionalna zaklada.   

b) Rasprava i donošenje Odluke o prihvaćanju Plana i programa rada Društva za 2017. 

godinu sa financijskim planom  

GospoĎa Kovačić otvara raspravu.  

Rasprave nije bilo. 

GospoĎa Kovačić daje Plan i program rada Društva za 2017. godinu sa financijskim planom 

na glasanje.  

Donijeta je jednoglasna Odluka o prihvaćanju prijedloga Plana i programa rada Društva za 

2017. godinu sa financijskim planom 

TOČKA 8. 

a) Donošenje Odluke o promjeni naziva udruge 

GospoĎa Kovačić daje riječ predsjednici Društva. Predsjednica objašnjava kako se termin 

„invalida“ više ne koristi te je u tom dijelu sam naziv Društva prevaziĎen. Htjeli smo 

proslaviti 30-tu godišnjicu rada Društva sa starim nazivom, no sad je potrebno pristupiti 

promjeni naziva. Konzultirali smo se i sa Uredom drţavne uprave u MeĎimurskoj ţupaniji 

vezano uz novi prijedlog naziva Društva te tako predlaţemo slijedeći naziv: 

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom MeĎimurske ţupanije. 

Predsjednica objašnjava da će skraćeni naziv Društva glasiti: DOSTI. Predsjednica je 

zamolila da se članovi jave sa prijedlogom ukoliko ih tko ima. Novih prijedloga nije bilo. 

GospoĎa Kovačić otvara raspravu.  

Rasprave nije bilo. 

GospoĎa Kovačić daje prijedlog odluke o promjeni naziva udruge na glasanje. 

Donijeta je jednoglasna Odluka o prihvaćanju Odluke o promjeni naziva udruge koji sada 

glasi DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŢUPANIJE.  

b) Donošenje Odluke o izmjeni Statuta DDICP 

Predsjednica objašnjava da moramo pristupiti i promjeni statuta vezano uz samu promjenu 

naziva udruge. 



GospoĎa Kovačić otvara raspravu.  

Rasprave nije bilo. 

GospoĎa Kovačić daje Odluku o izmjeni Statuta DDICP na prihvaćanje. 

Donijeta je jednoglasna Odluka o prihvaćanju Odluke o izmjeni Statuta DDICP. 

9. Pitanja i prijedlozi 

Član Ivica Smolić postavio je predsjednici pitanje vezano uz postupak protiv bivšeg tajnika 

Dragutina Mustaka.  Predsjednica odgovara da smo dali sve potrebne informacije prema 

Policijskoj upravi, Poreznoj upravi i Nacionalnoj zakladi a prema prijavama Mustaka protiv 

udruge.  Procijenili smo da daljnje korake nećemo poduzimati. Predsjednica ističe da cijeni 

njegov rada koji je napravljen prethodnih godina.  

Predsjednik Društva distrofičara invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih 

invalida, Varaţdin, gospodin Vujec, pozdravio je sve prisutne te čestitao na postignutim 

rezultatima. TakoĎer se dotaknuo teme osobne asistencije te ukazao na probleme vezane uz 

ispunjavanje financijskih obaveza Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ujedno se od udruga 

očekuje da rade ispod svake cijene, a gleda se svaki najmanji detalj gdje bi nas mogli zakinuti 

za financijska sredstva. Istaknuo je kako su upravo zbog ovog europskog projekta brojne 

udruge u problemima te da im prijeti stečaj.  

GospoĎa Kovačić zatvorila je sluţbeni dio Skupštine te se prelazi na svečani dio koji se 

odnosi na dodjelu priznanja.  

Nagradu za najboljeg volontera u 2016. godini primila je Vladimira Branilović Pisačić. 

Diplomu s motivom medalje primila je Ţupanijska bolnica, Odjel fizikalne medicine i 

rehabilitaciju. 

Drugu diplomu s motivom medalje primila je članica Društva, Klaudija Kozol. 

Medalja, godišnja nagrada, primili su obitelj Baksa. 

Medalju za ţivotno djelo primila je članica Društva, Katica Medved. 

Završeno u 13:35 sati  

Zapisničar: 

Marija Radiković 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

Mihaela Krajačić 

  Klaudija Kozol 


