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ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

NAZOČNI:
Članovi SO: prema popisu
Voditelj sjednice: Zoran Bonjaj, predsjednik Udruge
Zapisničar: Nikolina Udiljak, administratorica

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prihvaćanje dnevnog reda (Bonjaj)
Prihvaćanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice SO (Bonjaj)
Financijske odluke (In-Računovodstvo; D.Kovačević)
Istek/produljenje Ugovora o radu - Nikolina Udiljak (Bonjaj)
Konstituiranje Suda časti i donošenje Poslovnika (izabrani predsjednik)
Sportske igre KVIN-a u D.Miholjcu, izvješće (S.Vinković)
Dan KVIN-a, izvješće (Šarčević-D.Kovačević)
Donošenje odluke o počasnim i pridruženim članovima (podružnice)
Priprema za PAO, MPAO i Sportske igre - jesen 2015. (Bonjaj)
Dogovor/priprema za Dan pobjede u Kninu (Bonjaj)
Okvirni dogovor o programu memorijala V.Britvić
Slobodna riječ

Ad 1)
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Ad 2)
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice SO prihvaćen je jednoglasno.
Ad 3)

2. srpnja 2015.
12,00 – 14,00

Financijsko izvješće podnijela je Irena Popijač. Izvješće je jednoglasno
prihvaćeno, prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
Predloženo je da se radi smanjenja troškova spoji obilježavanje Dana KVIN-a sa
Sportskim igrama, te da limit za konzumaciju hrane i pića na svim susretima iznosi
150 kn dnevno po osobi. Oba prijedloga prihvaćena su jednoglasno.
Davor Kovačević podnio je izvješće Povjerenstva za pomoći.
Vezano uz molbu člana Đure Đuraševića za financijsku pomoć, odlučeno je da mu
se isplati 5 000 kn u gotovini, te da će KVIN kupiti školske udžbenike za njegovu
djecu, u iznosu do 3000 kuna, a za što on treba pribaviti predračun do sljedećeg
SO.
Odbijena je molba Roberta Žunića za financijsku pomoć, budući da nije član
KVIN-a, niti branitelj, a ni sama molba nije poslana isključivo KVIN-u, već na
različite adrese.
Izvješće Povjerenstva za pomoći, te sve odluke vezane uz zaprimljene predmete,
prihvaćeni su jednoglasno, prilažu se i čine sastavni dio zapisnika.
Ad 4)
Jednoglasno je odlučeno da se Nikolini Udiljak, zaposlenoj na radnom mjestu
administratorice, produži Ugovor o radu na još godinu dana.
Ad 5)
Sud časti održao je svoju 1. konstituirajuću sjednicu, na kojoj je za svog
predsjednika izabrao Davora Špoljarića, te donio prijedlog Poslovnika o svom
radu.
Izvješće je podnio Davor Špoljarić, te je ono prihvaćeno jednoglasno.
Ad 6)
Izvješće o Sportskim igrama u Donjem Miholjcu podnio je Siniša Vinković.
Prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 7)
Izvješće o obilježavanju Dana KVIN-a podnio je Dragan Šarčević. Prilaže se
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Ad 8)
Točka je odgođena za neki od sljedećih Središnjih odbora, nakon što se Statut vrati
iz Gradskog ureda za opću upravu. O sadržaju očitovanja Gradskog ureda glede
zakonitosti Statuta, ovisit će odluka o Upozorenju Marijana Rose o povredi
stečenog prava temeljnih članova odredbom članka 15. novog Statuta.
Siniša Vinković zadužen je dati odgovore na pravna pitanja koja su se pojavila za
vrijeme rasprave.
Pitanja su sljedeća:
1. Da li počasni i pridruženi članovi KVIN-a mogu ujedno biti članovi drugih
udruga? Je li to uopće regulirano Zakonom o udrugama? (pojedinci su bili
diskvalificirani na braniteljskim sportskim igrama, pa su neki mislili da bi to
možda bio razlog.)
2. Koje su implikacije priključivanja počasnih i pridruženih članova, obzirom
na davanje OIB-a i drugih personalnih podataka (tj. što član dobiva ili što
gubi?)
3. Koja je razlika između počasnih i pridruženih članova KVIN-a?
Odgovore na pitanja S. Vinković treba dostaviti na e-mail svim članovima SO.
Nikolina Udiljak zadužena je proslijediti pitanja Siniši Vinkoviću na e-mail.
Predsjednici podružnica trebaju pripremiti pristupnice i dokumente za počasne i

Vinković

pridružene članove.
Predsjednici
podružnica
Ad 9)
Za PAO u Rastovcu primaju se prijave do 25. kolovoza, po Ugovoru smo dužni u
jesenskom dijelu uputiti 30 osoba.

podružnice

Za MPAO u Daruvarskim Toplicama primaju se sve prijave, s tim da prednost
imaju oni koji nisu nikad išli. Prijave treba slati u tajništvo KVIN-a, najkasnije do
25. kolovoza 2015.
Sportski susreti braniteljskih udruga INE održat će se u Rastovcu, 4. - 6. rujna
2015. godine.
Za glavnog sportskog voditelja određen je Vedran Duda. Za organizaciju prijevoza
zadužen je Ivica Kovačević. Nakon Sportskih igara planira se zajednički odlazak
do Tisnog, gdje će nas ugostiti tamošnji branitelji. Za suradnju s braniteljima iz
Tisnog zadužen je Željko Majdek. Dogovoreno je da će KVIN sudjelovati u
podjeli troškova zajedničke večere, nakon što se iz Tisnog pošalje predračun.
Odlučeno je da se kupi 100 komada majica, za što je zadužen Branimir Pelc.
Sve odluke su donesene jednoglasno.
Ad 10)
Obilježavanje Oluje (Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih
branitelja) KVIN će obilježiti 4. i 5. kolovoza 2014. Rok za prijavu po
podružnicama je 15. srpnja 2015. Odobreni troškovi iznose 300 kn po osobi (za
konzumaciju hrane i pića). Program ostaje isti kao i prošle godine. Jednoglasno je
odlučeno da organizaciju obilježavanja Dana pobjede u Kninu preuzima Jurica
Olujić.

Ad 11)
Jednoglasno je odlučeno da se ide u realizaciju projekta Memorijal V. Britvića u
Iloku. Nosioc projekta je podružnica Vinkovci. Voditeljica projekta je Gordana
Ivančić.
Ad 12)
Udruga ratnih veterana 121. brigade Nova Gradiška i veterani Udruge KVIN,
podružnica Nova Gradiška-Požega organiziraju zajedničko obilježavanje 20.
obljetnice VRO „Oluja“ u Hrvatskoj Kostajnici, 6. kolovoza 2015.
Jednoglasno je odlučeno da KVIN podmiri troškove prijevoza autobusom, u iznosu
od cca. 3 000 kn.
Siniša Vinković iznio je Croscov Prijedlog sporazuma o otpremninama za
branitelje. Dogovoreno je da S. Vinković isti proslijedi na e-mail svim članovima
Središnjeg odbora, kako bi ga mogli razmotriti.
Predsjednik Zoran Bonjaj izvijestio je Središnji odbor o inicijativi KVIN-a za
obilježavanje 20. godišnjice mirne reintegracije 2016. godine, te o sastanku koji je
tim povodom održan 27. svibnja 2015. godine. Prvi gospodarski objekti koji su

Duda,
I.Kovačević,
Majdek
Pelc

Olujić

reintegracijom vraćeni Republici Hrvatskoj bila su naftna polja: Đeletovci, Ilača i
Privlaka. Time je taj događaj, čija je 20. obljetnica sljedeće godine, značajan kako
za samu kompaniju, tako i za čitavu državu. Ministarstvo branitelja očitovalo se
podržavši projekt, te izrazivši želju da ih se upozna s programom obilježavanja
obljetnice. PR INA-e stavio je na raspolaganje svu dokumentaciju potrebnu za
realizaciju programa. Mladen Barić treba izraditi koncept događanja u
Vinkovcima. Glavni nosioc projekta je KVIN. Za organizaciju su zaduženi Mladen
Barić i Siniša Vinković. Odluka je donesena jednoglasno.
Siniša Sokolović podnio je izvješće o održanoj sjednici Nadzornog odbora
(Izvješće za razdoblje 1.-3. mjesec 2015.). Izvješće je prihvaćeno jednoglasno,
prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
Miljenko Udiljak izvjestio je o zadovoljstvu Vojnim hodočašćem u Lourdes u
organizaciji Ministarstva branitelja, te o mogućnosti da ubuduće sudjeluje još
nekoliko osoba iz KVIN-a, na trošak Udruge. Predsjednici podružnica trebaju
napraviti popis zainteresiranih članova, jer ga do veljače treba poslati Ministarstvu
branitelja.

Zapisničar:

Predsjednik KVIN-a:

Nikolina Udiljak

Zoran Bonjaj

Barić,
Vinković

