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Datum 3.9.2015.

Br: N-44/15-ZB/NU

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

01. rujan 2015.
13,00 – 14,30

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

DNEVNI RED:

1.
Prihvaćanje dnevnog reda (Bonjaj)
2.
Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice SO (Bonjaj)
3.
Izvješće s obilježavanja 20-te obljetnice Oluje (Olujić)
4.
Utvrđivanje popisa prijavljenih za MPAO u Daruvarskim
toplicama (Ivančić, predsjednici podružnica)
5.
Utvrđivanje sudionika i programa na Sportskim igrama u
Rastovcu (Duda,Pelc,Majdek)
6.
Dogovor za memorijal V.Britvić u Iloku (Bonjaj, Barić,
Vinković)
7.
Financijske odluke (In-Računovodstvo; D.Kovačević)
8.
Slobodna riječ

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

Ad 3)
Izvješće s obilježavanja 20-te obljetnice Oluje pročitao je potpredsjednik
podružnice Zagreb Nikica Šijaković. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, uz
opravdanje članova koji nisu na vrijeme opravdali svoj izostanak s
obilježavanja obljetnice u Kninu. Također je apelirano na sve članove da
ubuduće svoje nedolaske opravdaju na vrijeme, kako bi se izbjegli
nepotrebni troškovi. Izvješće se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 4)
Broj prijavljenih za MPAO u Daruvarskim Toplicama za jesen je 78, a za
proljetni termin bilo je 50 prijavljenih, što je ukupno 130 prijavljenih za ovu
godinu. Postoji višak od tridesetak ljudi u odnosu na prethodne godine,
zbog čega dolazi do prekoračenja novčanog iznosa koji po Sporazumu
dodjeljuje INA d.d. Prekoračenje iznosi 106.331 kuna. KVIN će platiti tu
razliku novcem od članarina, kako bi mogli ići svi koji su se prijavili i
pravovremeno dostavili potrebnu dokumentaciju. Oni koji nisu platili
članarinu do 1. rujna ne mogu ići na PAO i MPAO. Odluke su donesene
jednoglasno.
Ad 5)
Na Sportskim igrama u Rastovcu sudjelovat će 63 člana KVIN-a. Dolazak u
Rastovac je u petak, 4.9.2015. u popodnevnim satima. Nakon toga je
zajednička večera u Hostinu. Sportske igre počinju u subotu 5.9.2015. u
10,00 sati i traju do 15,00 sati. Slijedi okupljanje svih članova KVIN-a u
16,30, te zajednički odlazak u Tisno do spomenika poginulim hrvatskim
braniteljima, gdje će se položiti vijenac i zapaliti svijeće. Nakon toga
odlazak na zajedničko druženje i večeru s braniteljima iz Tisnog. Povratak
kućama je u nedjelju 6.9. u 10,00 sati.
.
Ad 6)
Memorijal Vjekoslav Britvić održat će se 8. i 9. listopada 2015. u Iloku.
8.10.2015.
10,00 – 10,45 – okupljanje kod Knezovića
11,30 – otvaranje Memorijala
12,15- - natjecanja (stolni tenis, viseća kuglana, šah, bela)
16,00 – Kulturno-umjetnički program (folkloraši, Hrvati iz Mađarske)
19,00 – večera kod Knezovića
Noćenje u Vili „Iva“ i dopunskoj kući
9.10.2015.
Doručak
9,00 - odlazak u Vučedol i razgledanje novog muzeja Vučedolske kulture,
te na Ovčaru i Memorijalno groblje u Vukovaru
Ručak u restoranu „Vrške“, Trpinjska cesta i odlazak kućama
Prijave su do 25. rujna. 2015.

Ad 7)
Izvješće Povjerenstva za pomoći podnio je Davor Kovačević. Vezano uz
molbu Stjepana Čape za financijsku pomoć povodom bolesti sina,

Pelc
Ivančić
Vinković
I.Kovačević

jednoglasno je odlučeno da mu se isplati 4.000 kuna.
Financijsko izvješće podnijela je Irena Popijač.
Izvješća se prilažu zapisniku te čine njegov sastavni dio.
Ad 8)
Podružnica Donji Miholjac dobila je ponudu za provedbu edukacije djece u
još jednoj osnovnoj školi, nakon prošlogodišnje realizacije projekta
Edukacija mladih „Da se ne zaboravi“ u O. Š. Dora Pejačević u Našicama.
Troškovi projekta gotovo u cijelosti su pokriveni od strane Ministarstva
branitelja. Jednoglasno je odlučeno da se provede edukacija i u toj drugoj
osnovnoj školi.
Jednoglasno je odlučeno da Branimir Pelc kupi plastifikator za Udrugu, po
cijeni od cca. 800 kuna.
Zapisničari:

Predsjednik KVIN-a:

Nikolina Udiljak

Zoran Bonjaj

