Na temelju članka 13. Zakona o Udrugama (NN 74/14, 70/17), Sabor Udruge branitelja
Domovinskog rata INA-Naftaplina KVIN, održan dana 14. prosinca 2018. donio je

STATUT
UDRUGE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA INA-NAFTAPLINA
KVIN

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o
ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju
ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti
djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i
odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima
udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu
odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Sabora u slučaju isteka mandata; izboru i
opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika,
prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku
s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, te o načinu rješavanja sporova i sukoba
interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.
Naziv Udruge: UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA INA-NAFTAPLINA
KVIN
Skraćeni naziv Udruge: KVIN
Sjedište Udruge: ZAGREB, Šubićeva 29 (u pasažu Martićeve).

Članak 3.
Udruga branitelja Domovinskog rata INA-Naftaplina (nastavno KVIN) je oblik dragovoljne,
nezavisne, izvanstranačke organizacije hrvatskih branitelja koja okuplja:
- Bivše i sadašnje djelatnike-sudionike Domovinskog rata sljedećih tvrtki: INA d.d.,
INA-grupe, Plinacro d.o.o., Podzemno skladište plina d.o.o. (u daljnjem tekstu: PSP
d.o.o.), te sadašnjih i budućih ustrojstvenih dijelova INE.
- Osobe koje imaju status branitelja sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a nisu bivši i sadašnji djelatnici
navedenih poduzeća (pridruženi članovi)
- Osobe koje svojim radom podupiru rad KVIN-a, u cilju očuvanja digniteta
Domovinskog rata, branitelja i Republike Hrvatske (počasni članovi)

Članak 4.
KVIN je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu. KVIN je
neprofitna pravna osoba.

Članak 5.
KVIN je organiziran po podružnicama na teritoriju Republike Hrvatske po mjestima rada
članova.
Podružnice predstavljaju KVIN prema dijelovima INE d.d. ili ovisnim društvima u INA-grupi
odnosno Plinacru d.o.o., PSP d.o.o., kao i prema drugim udrugama ili državnim tijelima na
dijelovima teritorija gdje rade i prebivaju članovi KVIN-a.
Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.
Članak 6.
KVIN ima svoj znak, zastavu, žig, iskaznicu i svoj Dan.
Znak KVIN-a: pravokutnog oblika sa zaobljenim donjim desnim kutom. Donja i desna strana
obrubljene su pleterom crne boje. Uz lijevu stranu okomito su poredana crveno, bijelo i plavo
kvadratno polje, a u bijelom je istaknut bušaći toranj – službeni simbol Naftaplina; uz gornji
rub crnim slovima je ispisano puno ime Udruge, uz donji rub velikim crnim slovima piše
skraćeno ime. Između natpisa je stiliziran štit grba (crvena i bijela polja) koji tvori trokut
okrenut prema dolje. Gornji rub znaka obrubljuju crvena, bijela i plava crta.
Zastava KVIN-a je modre boje sa znakom u sredini.
Žig KVIN-a je okruglog oblika sa stiliziranim štitom grba, te imenom udruge i sjedištem
ispisanim kružno.
Članovi KVIN-a koriste iskaznicu, a oblik i izgled iskaznice određen je Pravilnikom o
iskaznici.
Danom KVIN-a određuje se nadnevak 17. lipnja, dan održavanja Osnivačkog sabora Kluba
veterana INA-Naftaplina – KVIN, 17. lipnja 1993. godine, koji je tada bio registriran kao
pravna osoba.

II. CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA KVIN-a
Članak 7.
Ciljevi KVIN-a su:
- Okupljanje sudionika Domovinskog rata – bivših i sadašnjih djelatnika INA d.d., INA
– grupe, Plinacro d.o.o., PSP d.o.o., sadašnjih i budućih ustrojstvenih oblika navedenih
trgovačkih društava na području obavljanja zadataka u zemlji i inozemstvu te osoba
koje nisu sadašnji i bivši djelatnici navedenih trgovačkih društava.
- Očuvanje identiteta i digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i dostojanstva,
promidžba interesa, te pružanje svekolike pomoći svojim članovima

-

Suradnja i povezivanje s odgovarajućim ustrojstvenim oblicima, međunarodnim
organizacijama dragovoljaca i veterana, te ustanovama onih država u kojim djeluju
INA d.d., INA – grupa, Plinacro d.o.o., PSP d.o.o.

KVIN djeluje na području:
- branitelji i stradalnici, promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
- zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova njihovih obitelji te
civilnih žrtava Domovinskog rata,
- pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata.

III. DJELATNOSTI KVIN-a
Članak 8.
Djelatnosti KVIN-a su:
- iznalaženje rješenja za zdravstvene, socijalne i druge potrebe svojih članova
sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- pomoć članovima preko stručnih službi INE i RH,
- suradnja s odgovarajućim ustanovama jedinica lokalne i područne samouprave, Grada
Zagreba i Republike Hrvatske radi ostvarenja potreba i interesa članova,
- sudjelovanje u organiziranju obljetnica i značajnih nadnevaka,
- prikupljanje sredstava za pomoć članovima i ostalim stradalnicima Domovinskog rata,
- održavanje sjećanja i čuvanje ugleda, časti i dostojanstva branitelja i civila poginulih u
Domovinskom ratu.
- organiziranje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti, samostalno ili u suradnji sa srodnim
udrugama,
- uspostavljanje izravnih veza s članovima KVIN-a i skrb o njima ukoliko se nađu u životnim
tegobama,
- vođenje osobne evidencije članstva.
Članak 9.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva KVIN se može udruživati s drugim udrugama i sličnim
organizacijama u zemlji i inozemstvu.
Radi ostvarivanja interesa svojih članova KVIN samostalno surađuje s Upravom i drugim
tijelima INE, jedinicama lokalne i područne samouprave, tijelima Poglavarstva Grada
Zagreba i državne uprave.

Članak 10.
Rad KVIN-a je javan.
Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela KVIN-a kada se raspravlja ili odlučuje o
pitanjima koja su određena kao službena ili poslovna tajna.
Radi informiranja svojeg članstva i javnosti KVIN objavljuje informacije u svojim glasilima,
glasilima INE ili drugim glasilima prema dogovoru.

Članak 11.
KVIN predstavljaju predsjednik, potpredsjednici i glavni tajnik, a zastupaju ga predsjednik,
potpredsjednici, glavni tajnik ili osoba koju opunomoći predsjednik.
Pojedinačne i kolektivne interese članova KVIN-a u svezi prava branitelja, unutar INE mogu
zastupati isključivo osobe iz stavka jedan ovog članka.

IV. ČLANSTVO
Članak 12.
Članom se postaje dragovoljnim potpisivanjem pristupnice, uz priloženu presliku
vjerodostojne potvrde MORH-a ili MUP-a.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o
osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja KVIN-u,
kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u KVIN-u.
Popis članova je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
KVIN ima temeljno, počasno i pridruženo članstvo.
Članak 13.
Temeljnim članom može postati onaj sudionik Domovinskog rata koji ispunjava uvjete prema
Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a
zaposlen je u INA d.d., INA-Grupi, Plinacro d.o.o., PSP d.o.o., te sadašnjim i budućim
ustrojstvenim dijelovima INA-e i navedenih trgovačkih društava, te njihovi umirovljenici i
bivši zaposlenici koji su u vrijeme učlanjenja bili zaposleni u navedenim tvrtkama.

Članak 14.
Status pridruženog i počasnog člana u KVIN-u dodjeljuje se fizičkim osobama koje svojim
radom podupiru rad KVIN-a u cilju očuvanja ugleda Domovinskog rata, branitelja i
Republike Hrvatske.
Status pridruženog člana dodjeljuje se fizičkim osobama koje nisu sadašnji ili bivši
zaposlenici INA d.d., INA-Grupe, Plinacro d.o.o., PSP d.o.o., a imaju status branitelja
sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Odluku o dodjeli počasnog i pridruženog članstva donosi Središnji odbor na prijedlog:
- dužnosnika KVIN-a,
- tijela KVIN-a, ili
- podružnice KVIN-a.

Članak 15.
Svi temeljni članovi KVIN-a imaju pravo birati i biti birani u tijela KVIN-a.
Za dužnosnike KVIN-a imaju pravo biti birani djelatnici zaposleni u INA d.d., INA-Grupi,
Plinacro d.o.o., PSP d.o.o., te sadašnjim i budućim ustrojstvenim dijelovima INA-e i
navedenih trgovačkih društava.

Članak 16.
Članom KVIN-a ne mogu biti:
- osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članaka 13. i 14. ovog Statuta,
- osobe koje su nečasno otpuštene iz HV ili MUP-a,
- osobe koje su svojim djelovanjem radile protiv dostojanstva, ugleda i časti Republike
Hrvatske, Domovinskog rata i hrvatskih branitelja i KVIN-a,
- osobe koje ispunjavaju uvjete za članstvo iz ovog Statuta ali su pravomoćno osuđene
za kaznena djela prema Kaznenom zakonu, osim za kaznena djela protiv sigurnosti u
prometu.
Članak 17.
Članovi KVIN-a imaju pravo:
- sudjelovati u djelatnostima KVIN-a,
- davati prijedloge u svezi djelatnosti tijela KVIN-a i KVIN-a u cjelini,
- ostvarivati materijalna prava sukladno Pravilniku o kriterijima za dodjelu financijske
pomoći članovima KVIN-a.
Članovi KVIN-a imaju obvezu:
- poštovati Statut, program i druge dokumente KVIN-a,
- savjesno sudjelovati u radu KVIN-a,
- provoditi odluke tijela KVIN-a,
- čuvati ugled KVIN-a i njegovih tijela.
- plaćati članarinu
Članarinu KVIN-a plaćaju temeljni i pridruženi članovi.
Iznos članarine određuje Sabor KVIN-a na prijedlog predsjednika KVIN-a.
Članovi koji su na dugotrajnom bolovanju nisu dužni plaćati članarinu.
Članovi koji neopravdano ne plaćaju članarinu i imaju nepodmirena dugovanja prema KVINu ne mogu sudjelovati na aktivnostima KVIN-a.
Neizvršavanje, nesavjesno izvršavanje, ili povreda članskih obveza povlači stegovnu
odgovornost.

Članak 18.
Članom KVIN-a prestaje se biti:
- isključenjem,
- istupom temeljem pisane izjave,
- smrću.
Odluku o isključenju donosi Središnji odbor KVIN-a na prijedlog Suda časti KVIN-a.
Član koji je istupio ili je isključen iz članstva nema se pravo ponovno učlaniti.

V. USTROJSTVO KVIN-a
Članak 19.
Radni oblik djelovanja KVIN-a čine podružnice koje imaju svoje predsjednike,
potpredsjednike i tajnike.
Osobe iz prethodnog stavka biraju se na mandat od 4 (četiri) godine na Saboru svake od
podružnica.
Sabor podružnice se održava najkasnije 30 dana prije Sabora KVIN-a
Postupak izbora i ostali uvjeti održavanja, utvrđuje se Poslovnikom o radu Sabora podružnice.

VI. TIJELA I DUŽNOSNICI KVIN-a
Članak 20.
Tijela KVIN-a su:
1.
2.
3.
4.
5.

SABOR
SREDIŠNJI ODBOR
NADZORNI ODBOR
SUD ČASTI
PREDSJEDNIŠTVO

Dužnosnici KVIN-a su:
1.
PREDSJEDNIK
2.
POTPREDSJEDNICI
3.
GLAVNI TAJNIK
4.
PREDSJEDNICI PODRUŽNICA

SABOR KVIN-a
Članak 21.
Sabor je najviše i temeljno tijelo KVIN-a.
Sabor čini najmanje po 5 (pet) zastupnika iz svake podružnice, koji se biraju na saborima
podružnica, a u njegovom radu može sudjelovati svaki član KVIN-a. Mandat članova Sabora
je 4 (četiri) godine.
Nadležnosti Sabora su:
- usvaja Statut KVIN-a i njegove izmjene i dopune,
- bira i razrješava predsjednika, potpredsjednike i glavnog tajnika,
- bira i razrješava Nadzorni odbor i Sud časti,
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
- usvaja financijski i operativni plan za sljedeće razdoblje/kalendarsku godinu i izvješće o
radu
- za prethodnu kalendarsku godinu,
- usvaja godišnje financijsko izvješće, te izvješća tijela KVIN-a i povjerenstava,
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i
raspodjeli preostale imovine udruge,
- donosi odluku o statusnim promjenama
-odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela KVIN-a.

Članak 22.
Sabor KVIN-a može razriješiti pojedino tijelo, člana tijela i dužnosnika KVIN-a zbog
neizvršavanja obveza, nedovoljne predanosti povjerenim zadaćama ili u drugim slučajevima
kad je potrebito zaštititi prava, interese i ugled KVIN-a.
Novi članovi tijela i dužnosnici izabiru se do idućeg Izbornog sabora KVIN-a.

Članak 23.
Predsjednik KVIN-a saziva Izvještajni sabor na zasjedanje najmanje jednom godišnje, a svake
četiri (4) godine redoviti Izborni sabor.
Na prijedlog Središnjeg odbora ili najmanje 1/3 podružnica, predsjednik KVIN-a saziva
Izvanredni sabor.
U slučaju isteka mandata tijelima KVIN-a zasjedanje Sabora može sazvati zadnja osoba
ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 24.
Na zasjedanju Sabora KVIN-a, sukladno Poslovniku o radu, članovi Sabora biraju i
razrješavaju radna tijela Sabora.
Poslovnik o radu Sabora prihvaća se na početku rada Sabora.
Sabor može donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutna natpolovična većina zastupnika,
a odluke donosi većinom glasova prisutnih, osim u slučaju iz čl. 55. st 1. ovog Statuta.

SREDIŠNJI ODBOR
Članak 25.
Središnji odbor je izvršno i radno tijelo Sabora.
Središnji odbor čine predsjednik, potpredsjednici, glavni tajnik i predsjednici podružnica, a
zasjedanju bez prava odlučivanja prisustvuju predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik
Suda časti, tajnik, te predstavnici povjerenstava.
Ako je predsjednik podružnice spriječen sudjelovati na sastanku Središnjeg odbora, član koji
ga mijenja ima pravo glasa pri donošenju odluka Središnjeg odobora na tom sastanku.
Članak 26.
Predsjednik KVIN-a ujedno je i predsjednik Središnjeg odbora koji saziva i rukovodi
zasjedanjima Središnjeg odbora.
U slučaju nepredvidive zauzetosti predsjednika, sjednicu vodi potpredsjednik ili glavni tajnik,
a u slučaju predvidive zauzetosti, predsjednik sam odlučuje tko će umjesto njega predsjedati.
Članak 27.
Djelokrug rada Središnjeg odbora je:
- predlaganje održavanja Izvanrednog sabora,
- potvrđivanje tajnika KVIN-a na prijedlog predsjednika KVIN-a,
- provođenje zaključaka i odluka,
- surađivanje s tijelima podružnica pri pokretanju projekata,
- podnošenje izvješća o svom radu Saboru, a kod donošenja odluka iz nadležnosti Sabora,
predočiti iste na potvrdu Saboru,
- formiranje povjerenstava za provedbu pojedinih djelatnosti KVIN-a i biranje njihovih
predsjednika i članova,
- donošenje Poslovnika o svom radu,
- donošenje odluke o primanju u članstvo pridruženih i počasnih članova
- potvrđivanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Poslovnika o radu Predsjedništva,
Poslovnika o radu Suda časti, te Poslovnika o radu svih povjerenstava KVIN-a,
- potvrđuje odluke Suda časti o isključenju člana KVIN-a,
- formiranje privremenih tijela za provedbu odluka Sabora i svojih odluka,
- predlaganje izmjena i dopuna Statuta Saboru KVIN-a,
- imenovanje i opozivanje likvidatora,
- dostavljanje svojih odluka i drugih prihvaćenih dokumenata svim tijelima KVIN-a i
podružnicama

Članak 28.
Središnji odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno najmanje pola članova
Središnjeg odbora.
Središnji odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Članak 29.
Mandat Središnjeg odbora traje 4 (četiri) godine.
Članak 30.
Povjerenstva imaju različit broj članova prema tematici koja im je u nadležnosti i to kako
odluči Središnji odbor. Predsjednika i članove Povjerenstava bira Središnji odbor.
Mandat članovima povjerenstava traje četiri (4) godine i nema ograničenja pri broju mandata.

NADZORNI ODBOR
Članak 31.
Članove Nadzornog odbora bira Sabor KVIN-a.
Djelokrug rada Nadzornog odbora je:
- praćenje primjene Statuta KVIN-a, Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih
obitelji, Zakona o udrugama, svih ostalih dokumenata i odluka tijela KVIN-a,
- nadziranje materijalnog i financijskog poslovanja KVIN-a, temeljem predočene
(dostavljene) financijske dokumentacije,
- donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora i davanje na potvrdu Središnjem odboru.
Članak 32.
Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici (konstituiranju) izabire iz svojih redova predsjednika.
Član Nadzornog odbora ne može biti članom niti jednog drugog tijela KVIN-a.
Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Članak 33.
O svim zamijećenim nezakonitostima i nepravilnostima Nadzorni odbor je dužan odmah
izvijestiti Središnji odbor u pisanom obliku, predlažući poduzimanje mjera i postupaka.
Nadzorni odbor podnosi izvješće o svom radu Saboru, Središnjem odboru i predsjedniku
najmanje jednom godišnje, na redovitom ili izvanrednom zasjedanju Sabora KVIN-a.

Članak 34.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.
PREDSJEDNIŠTVO
Članak 35.
Predsjedništvo KVIN-a čine predsjednik, potpredsjednici i glavni tajnik.
Predsjedništvo KVIN-a sastaje se prema potrebi, a saziva ga predsjednik.
Odluke se donose većinom prisutnog članstva Predsjedništva.
Predsjedništvo usvaja Poslovnik o svom radu i daje ga na potvrdu Središnjem odboru.
Poslovnikom se određuje i djelovanje Predsjedništva u širem sazivu.
Predsjedništvo KVIN-a u širem sastavu čine, osim članova Predsjedništva, predsjednici
povjerenstava i tajnik
Sjednice Predsjedništva u širem sastavu saziva predsjednik KVIN-a. Širi sastav
Predsjedništva je radni oblik djelovanja i sastaje se po potrebi.

SUD ČASTI
Članak 36.
Članove Suda časti bira Sabor KVIN-a.
Sud časti na svojoj prvoj sjednici (konstituiranju) izabire iz svojih redova predsjednika.
Član Suda časti ne može biti članom niti jednog drugog tijela KVIN-a.
Sud časti ima 5 (pet) članova.
Donosi Poslovnik o svom radu i daje ga na potvrdu Središnjem odboru.
Sud časti odlučuje u slučaju spora/sukoba interesa u KVIN-u koji postoji ukoliko se radi o
pravima i interesima članova KVIN-a kojima mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad
KVIN-a u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve
članove. U rješavanju spora sukoba interesa Sud časti u svom radu na odgovarajući način
primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka Suda časti je konačna.
Članak 37.
Mandat članova Suda časti traje 4 (četiri) godine.

Članak 38.
Sud časti može donositi pravovaljane odluke ako zasjedanju nazoče najmanje tri člana Suda, a
odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Sud časti može, već prema težini povrede članskih obveza ili stupnju nesavjesnosti i propusta,
svojom odlukom postupak okončati bez prava na priziv, no odluku potvrđuje Središnji odbor.
Sud časti može predložiti odluku o isključenju iz članstva temeljem odredbi članka 17., stavka
5., koju potvrđuje Središnji odbor.

Sud časti može svojom odlukom dopustiti pravo priziva Središnjem odboru, koji mora
donijeti konačnu odluku. Takovo pravo mora se članu predočiti vidljivo i razumljivo.

Članak 39.
Sud časti pokreće i ispitni postupak u slučaju donošenja odluke Središnjeg odbora o suspenziji
člana tijela KVIN-a na prijedlog tijela iz čl. 54. Statuta, te na temelju provedenog postupka
potvrđuje opravdanost odluke Središnjeg odbora ili traži dodatno argumentiranje tražene
suspenzije.
U slučaju nedostatne argumentacije odluke, Sud časti može sam predložiti odluku Središnjem
odboru, čija će odluka u tom slučaju biti konačna.

PREDSJEDNIK KVIN-a
Članak 40.
Predsjednik je najviši dužnosnik KVIN-a koji predstavlja i zastupa KVIN.
Predsjednika bira i razrješava Sabor KVIN-a natpolovičnom većinom nazočnih članova
Sabora.
Članak 41.
Predsjednik za svoj rad odgovara Saboru KVIN-a.
Članak 42.
Predsjednik provodi odluke Sabora i Središnjeg odbora, saziva sjednicu Sabora i Središnjeg
odbora, saziva utemeljiteljske sjednice Nadzornog odbora i Suda časti, te ustrojenih
povjerenstava.
Predsjednik KVIN-a može po potrebi sazvati predsjedništvo KVIN-a u užem ili širem sastavu.
Predsjednik usklađuje rad tijela KVIN-a, predlaže Saboru potpredsjednike i glavnog tajnika
KVIN-a.
Članak 43.
Predsjednik KVIN-a može po potrebi ovlastiti bilo kojeg člana za provođenje planirane
aktivnosti odnosno zastupanja KVIN-a u pojedinim slučajevima.
Članak 44.
Mandat predsjednika traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti.

POTPREDSJEDNICI KVIN-a
Članak 45.
KVIN može imati više potpredsjednika koje, na prijedlog predsjednika, na vrijeme od 4
(četiri) godine bira i razrješava Sabor KVIN-a.
Potpredsjednici su dužnosnici KVIN-a koji pomažu u obnašanju dužnosti i izvršavanju zadaća
predsjednika KVIN-a.
Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Saboru KVIN-a.
GLAVNI TAJNIK
Članak 46.
Glavnog tajnika imenuje i razrješava Sabor na prijedlog predsjednika KVIN-a, na vrijeme od
4 (četiri) godine.
Glavni tajnik je član Predsjedništva KVIN-a, po ovlaštenju predsjednika predstavlja i zastupa
KVIN i prisustvuje sastancima Središnjeg odbora.
Glavni tajnik obavlja i poslove koordinacije rada tijela i organizacijskih dijelova KVIN-a.

Članak 47.
KVIN ima i tajnika koji obavlja administrativne poslove u dijelu praćenja rada Središnjeg
odbora i Predsjedništva, a također surađuje s podružnicama, pruža im stručnu pomoć, te vodi
evidenciju članstva.
Tajnika predlaže predsjednik, a potvrđuje Središnji odbor.
Tajnik nema vremenski ograničen mandat, već svoju dužnost obnaša sve dok to radi savjesno,
a za svoj rad odgovara predsjedniku i glavnom tajniku.
U obavljanju administrativnih poslova tajniku pomaže i administrator-stručni suradnik koji
obavlja i poslove stručne pomoći u radu svih tijela KVIN-a.
U tom svojstvu stručni suradnik, prema potrebi, prisustvuje sastancima tijela i organizacijskih
dijelova KVIN-a.
VII. FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 48.
KVIN ostvaruje prihode iz članarine, od darova, sponzorstava, sredstava odobrenih
natječajima za sufinanciranje, dragovoljnih priloga i drugih, propisima dopuštenih izvora.
Novčana sredstva se planiraju i troše sukladno strateškom i operativnom planu koji usvaja
Sabor, a provodi Središnji odbor KVIN-a.
Financijsko-materijalno poslovanje nadzire Nadzorni odbor, te podnosi izvješća Saboru,
predsjedniku i Središnjem odboru KVIN-a.

Članak 49.
Uz djelatnosti iz čl. 8. ovoga Statuta, KVIN može obavljati djelatnost kojom se stječe prihod,
sukladno zakonu.
Djelatnosti iz prethodnoga stavka KVIN ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje
članove ili treće osobe.
Ako u obavljanju djelatnosti KVIN ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za
obavljanje i unapređenje djelatnosti KVIN-a, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni ovim
Statutom.
Članak 50.
Imovinu KVIN-a čine novčana sredstva koja je KVIN stekao uplatom članarina,
dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja KVIN stekne obavljanjem
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti sukladno članku 31. Zakona o
udrugama, financiranjem programa i projekata KVIN-a iz državnog proračuna i proračuna
jedinica lokalne i područne samouprave, te fondova i inozemnih izvora, kao i druga novčana
sredstva stečena u skladu sa Zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga
imovinska prava.
KVIN može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje
djelatnosti određenih Statutom KVIN-a, u skladu sa Zakonom.

Članak 51.
Ako se ukaže mogućnost i potreba, a radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i
drugih poslova, KVIN može angažirati potrebit broj stručnih djelatnika.
Njihova djelatnost, kao i prava i obveze reguliraju se dokumentom koji izrađuje Središnji
odbor KVIN-a.

VIII. POSTUPAK UDALJENJA S DUŽNOSTI
Članak 52.
Udaljiti s dužnosti (dalje: suspenzija) dužnosnika ili člana tijela KVIN-a, može se u sljedećim
slučajevima:
- nepoštivanje Statuta KVIN-a,
- nepoštivanje i neizvršavanje odluka i programa KVIN-a,
- djelovanje na štetu ugleda KVIN-a i njegovog članstva.
Članak 53.
Odluku o suspenziji člana tijela KVIN-a donosi Središnji odbor KVIN-a na prijedlog
predsjednika ili najmanje 2/3 (dvije trećine) članova Središnjeg odbora.
Konačnu odluku o suspenziji člana tijela KVIN-a, donosi Sabor KVIN-a.

Članak 54.
Odluka o suspenziji istodobno predstavlja pokretanje ispitnog postupka pred Sudom časti.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA KVIN-a
Članak 55.
KVIN prestaje postojati ukoliko:
1. to odluči najmanje 2/3 (dvije trećine) članova Sabora.
2. dođe do pripajanja drugoj udruzi, spajanja s drugom udrugom, podjele udruge
razdvajanjem,
3. protekne dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne
sjednice Sabora, a ona nije održana,
4. dođe do pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge,
5. se pokrene stečajni postupak
6. to zahtjeva član, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za
osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te
činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.
Likvidatora KVIN-a imenuje i opoziva Središnji odbor
Likvidator zastupa KVIN u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka
likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
Iznimno, postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Središnjeg odbora
KVIN-a izjavi pred javnim bilježnikom da KVIN ne djeluje, da su ispunjene sve obveze
KVIN-a i da je preostala imovina KVIN-a raspodijeljena u skladu sa Zakonom.
Zahtjev za upis prestanka postojanja KVIN-a po skraćenom postupku nadležnom uredu
podnosi osoba ovlaštena za zastupanje KVIN-a, odnosno jedan od članova Središnjeg odbora.
Članovi Središnjeg odbora koji su dali izjavu solidarno odgovaraju za obveze KVIN-a pet
godina od dana brisanja KVIN-a iz Registra udruga.
U slučaju prestanka postojanja KVIN-a preostala imovina se, nakon namirenja vjerovnika i
troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja
ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Sabora sukladno Statutu.
KVIN nema pravo svoju imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima, osobama
ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

