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ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

29. svibnja 2014.
12,00 – 14,40

NAZOČNI:
Članovi SO: prema popisu
Voditelj sjednice: Zoranj Bonjaj, predsjednik Udruge
Zapisničar: Gordana Ivančić, tajnica

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje Dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice
3. Izvješće o proljetnom dijelu MPAO i odluka o dodatnoj grupi (Bonjaj)
4. Izvješće o Sportskim susretima i Edukaciji mladih (Josipović)
5. Dan KVIN-a (Bonjaj, Ivančić)
6. Financijske odluke (Popijač, Kovačević)
7. Slobodna riječ

Ad 1)
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, sve dodatne teme raspravit će se i
donijeti odluke pod Slobodnom riječi.
Ad 2)
Zapisnik s 9. sjednice SO dostavljen je svima, prihvaćen je jednoglasno.
Prije početka rada prema dnevnom redu, predsjednik je objasnio razloge
zbog kojih KVIN nije predao listu kandidata za Radničko vijeće.
Razlozi su prihvaćeni te je donesena jednoglasna odluka o stavljanju van
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snage odluke donesene na 9. sjednici (Ad 6, 5. odlomak - Slobodna riječ iz
zapisnika).
Ad 2)
U programu MPAO u Daruvarskim Toplicama prvi puta su organizirane tri
grupe u proljetnom terminu. U prvoj grupi bilo je 9, a u drugoj 18 članova.
Za treću grupu nije bilo interesa, te je ukinuta.
Radi toga je donesena jednoglasna odluka o dodatnoj grupi u jesenskom
terminu (12.-19.10.2104.) zbog čega će se potpisati Aneks Ugovoru s
Toplicama.
Ad 3)
O odrţanim Sportskim igrama KVIN-a u Ivanić gradu izvješća su podnijeli
Vedran Duda (sportski dio) i Goran Kelin (organizacijski dio).
Izvješća se prilaţu i čine sastavni dio zapisnika.
Izvješće o odrţanoj Edukaciji mladih - da se ne zaboravi podnio je Goran
Kelin, prilaţe se i čini sastavni dio zapisnika.
Kako je edukacija ostvarila izrazito pozitivne reakcije, predloţeno je da se
takav program osmisli kao cjelogodišnji, na područjima svih podruţnica,
čime bi se moglo aplicirati na natječaj Ministarstva branitelja krajem 2014.
godine.
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Ad 4)
Za Dan KVIN-a (13.lipnja) odraĎene su sve pripremne radnje i poslane
pozivnice gostima.
Kako je ručak organiziran u restoranu "Kvatrić"i moramo javiti broj gostiju,
podruţnice trebaju dostaviti popise svojih članova do srijede.
Ad 5) Financijske odluke
Izvješće o isplatama izmeĎu dviju sjednica podnijela je Irena Popijač.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Povjerenstvo za isplatu pomoći i pozajmica predloţilo je isplatu pomoći:
Pušić, Francetić, Vitez, Šimičević, Koren, Tomašić, Arbanas (sve za smrt
roditelja), te Vertuš - za liječenje djeteta
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
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Budući da okviri novog Zakona o udrugama ne dopuštaju isplaćivanje
pozajmica, predsjednici podruţnica trebaju objasniti članovima zbog čega
takav način pomaganje više nije moguć.
Do sljedeće sjednice O treba pripremiti tekst promjena dosadašnjeg
pravilnika o pomoćima i pozajmicama.
Odluka i prijedlog prihvaćeni su jednoglasno.
Ad 6)
Slobodna riječ
Kako je udruga ostvarila Institucionalnu podršku i potpisala ugovor sa
Zakladom za razvoj civilnog društva, preuzela je i obvezu zapošljavanja
jedne osobe.
Tekst Internog natječaja objavit će se na www.kvin.hr s rokom prijava do
18. lipnja 2014.
Povjerenstvo koje će otvarati zamolbe i predloţiti najboljeg kandidata čine:
Davor Kovačević, Branko krištofek i Branimir Pelc.
Prijedlog teksta natječaja i povjerenstva prihvaćeni su jednoglasno.
Podruţnice ĐurĎevac, D. Miholjac, Zagreb i M. Gračenica najavile su svoje
izlete. Odluka jednoglasna.
A.Nadomir Tadić Šutra zamolio je KVIN za pomoć pri izdavanju svoje
nove knjige "Luć Hrvata" u smislu upućivanja dopisa poslovodstvu INE za
donaciju.
Jednoglasno je odlučeno da će se dopis napisati i proslijediti.
Ţ. Vuković i G. Kelin imali tu trošak od 300,00 kn pri organizaciji
Sportskih igara, te im je odobren povrat.
Odobreno je upućivanje 11 članica pjevačke grupe IVE na PAO u Rastovac
o trošku KVIN-a.
Budući da u zadnje vrijeme ima sve više zamolbi za pomoć u svezi ostanka
na radnom mjestu (izdvajanja, otkazi i sl.) nuţno je reaktivirati
Povjerenstvo za zaštitu radnika na radnom mjestu - za INU, Crosco i STSI,
tj. obnoviti članove Povjerenstva iz svih tih dijelova.
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Podruţnica D. Miholjac uključit će se u program Edukacije mladih - da se
ne zaboravi.

Zapisničar:
Gordana Ivančić

Voditelj sjednice:
Zoran Bonjaj, dipl.inţ.

