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Br: N-3/16-ZB/GI-NU

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

12. siječanj 2016.
12,00 – 14,35

NAZOČNI:
Članovi SO: prema popisu
Voditelj sjednice: Zoran Bonjaj, predsjednik Udruge
Zapisničari: Gordana Ivančić, tajnica; Nikolina Udiljak, administratorica

DNEVNI RED:
1.
Prihvaćanje dnevnog reda (Bonjaj)
2.
Prihvaćanje zapisnika s 5. sjednice SO (Bonjaj)
3.
Informacija o izmjenama Pravilnika o neprofitnim organizacijama
(I.Popijač)
4.
Financijske odluke (I.Popijač; D.Kovačević)
5.
Prijedlog novog Pravilnika o pomoćima (D.Kovačević)
6.
Izvješće Povjerenstva o doškolovanju/prekvalifikaciji branitelja
(D.Šarčević)
7.
Izvješće Povjerenstva o stipendiranju djece branitelja (S.Vinković)
8.
Predlaganje i usvajanje termina održavanja sabora podružnica i
Izvještajnog sabora
KVIN-a (Bonjaj, podružnice)
9.
Slobodna riječ

Ad 1)
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Ad 2)
Zapisnik s 5. sjednice prihvaćen je jednoglasno.
Ad 3)
Irena Popijač izvijestila je o izmjenama Pravilnika o neprofitnim
organizacijama. Preporuka je da se financijski plan, brojčano i opisno, donosi
do kraja tekuće godine za iduću, a verificirati ga mora Sabor KVIN-a. Zbog
novonastalih promjena bit će potrebna reorganizacija dosadašnjeg sustava rada
jer su se do sada sabori KVIN-a održavali početkom godine, a od sada će to biti
potrebno krajem godine. Također se mijenja obračun putnih naloga. Udruga je
dužna ispuniti Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i
kontrola za 2015. godinu, koji se u udruzi čuva najmanje sedam godina.
Ad 4)
Izvješće IN-Računovodstva podnijela je Irena Popijač. KVIN još uvijek ima tri
dužnika koji nisu vratili novac od pozajmica: Damir Maček, Dinko Sadlo i
Zoran Ribarić. Jednoglasno je odlučeno da predsjednici podružnica obave
razgovor, svaki sa svojim članom, kako bi se dobio uvid u njihovu trenutnu
financijsku situaciju, te se na sljedećoj sjednici odlučilo hoće li im se dug
otpisati ili će se krenuti u ovršni postupak.
Davor Kovačević podnio je izvješće Povjerenstva za dodjelu pomoći. Od prošle
sjednice ostala su dva neriješena predmeta: Ivan Ćurković i Darko Mesić. U oba
slučaja tražena dokumentacija još nije dostavljena, te se oni odlažu za sljedeću
sjednicu.
Ad 5)
Davor Kovačević iznio je prijedlog novog Pravilnika o pomoćima. Prijedlog
Pravilnika prihvaćen je jednoglasno, prilaže se zapisniku, te čini njegov sastavni
dio. Pravilnik će biti objavljen na www.kvin.hr
Ad 6)
Dragan Šarčević podnio je izvješće Povjerenstva o doškolovanju /
prekvalifikaciji branitelja. Ove godine nije bilo puno prijavljenih iz KVIN-a.
Prihvaćena su tri člana KVIN-a, koji su zadovoljili kriterije: Marijan
Gašparović iz CROSCO-a, te Miljenko Skelin i Siniša Latas iz INA-e d.d. Svoj
trojici kandidata koje je predložilo Povjerenstvo KVIN-a odobrena su sredstva
za daljnje školovanje. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Ad 7)
Izvješće Povjerenstva o stipendiranju djece branitelja podnio je Siniša Vinković.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, prilaže se zapisniku te čini njegov sastavni
dio.

Ad 8)
Usvojeni su sljedeći termini održavanja sabora podružnica i Izvještajnog sabora:
21.01.2016. - DONJI MIHOLJAC
28.01.2016. - NOVSKA
05.02.2016. - IVANIĆ GRAD
06.02.2016. - ĐURĐEVAC
09.02.2016. - MOSLAVAČKA GRAČENICA
12.02.2016. - BJELOVAR
19.02.2016. - VINKOVCI
19.02.2015. - ZAGREB
Podružnice Stružec-Popovača-Okoli i Nova Gradiška-Požega odredit će
termine naknadno, a o mjestu i satu održavanja, svaka će podružnica obavijestiti
svoje članove i pozvane goste.
IZVJEŠTAJNI SABOR KVIN-a održat će se 26. veljače 2016. u Popovači, s
početkom u 11,00 sati.
Ad 9)
Izvješće s obilježavanja Dana rudara i sv. Barbare podnio je Igor Štavalj.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
Đuro Danček u ime podružnice Bjelovar predložio je Antu Šapinu za
pridruženog člana, što je jednoglasno prihvaćeno.
Budući da postoji mogućnost da na Vojnom hodočašću u Lourdesu sudjeluje još
nekoliko osoba iz KVIN-a, na trošak Udruge, predsjednici podružnica trebaju na
saborima podružnica vidjeti ima li zainteresiranih članova, jer popis zainteresiranih do
veljače treba poslati Ministarstvu branitelja. Trošak po osobi iznosi cca. 2.300 kuna.

Zapisničari:

Predsjednik KVIN-a:

Gordana Ivančić
Nikolina Udiljak

Zoran Bonjaj

