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ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

14. travnja 2016.
12,00 – 14,00

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

DNEVNI RED:
1.
Prihvaćanje dnevnog reda (Bonjaj)
2.
Prihvaćanje zapisnika s 8. sjednice SO (Bonjaj)
3.
Utvrđivanje i prihvaćanje liste prijavljenih za PAO-proljeće
(Ivančić,Bonjaj)
4.
Sportske igre i Dan KVIN-a (I.Kovačević, Bonjaj)
5.
Sporazum braniteljske Udruge-INA.d.d. (Bonjaj)
6.
Izvješće NO, prvo tromjesečje 2016. (S.Sokolović)
7.
Financijske odluke
8.
Slobodna riječ
Ad 1)
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Ad 2)
Zapisnik sa 8. sjednice Središnjeg odbora prihvaćen je jednoglasno.
Izabrano je Povjerenstvo za izradu pravilnika kojim će se definirati kriteriji za
slanje ljudi na MPAO, u sastavu:
Davor Kovačević

Povjerenstvo
za MPAO

Igor štavalj
Miljenko Udiljak
Siniša Vinković.
Izvješće Povjerenstva za zapošljavanje djece branitelja prolongira se za
slijedeću sjednicu. Odluke su donesene jednoglasno.

Povjerenstvo
za
zapošljavanje
djece
branitelja

Ad 3)
Predsjednik Bonjaj izvijestio je da je potpisan ugovor s HOSTIN-om.
Dogovoreno je da braniteljske udruge koje djeluju unutar INA Grupe daju
koordinatore za Rastovac. Koordinator će koordinirati sve 3 udruge: KVIN,
KDVR i ZAK. Prema dogovoru ZAK će dati koordinatore za prve dvije grupe
u 6. mjesecu, a KVIN za druge dvije u 9. mjesecu. Jednoglasno je donesena
odluka da članovi KVIN-a budu koordinatori za dvije grupe u 9. mjesecu, a do
sljedećeg Središnjeg odbora treba razmisliti o kandidatima za koordinatore.
Jednoglasno je donesena odluka da na PAO u Rastovac u prve dvije grupe u
6. mjesecu ide 17 članova KVIN-a.
Ad 4)
O programu Sportskih igara u Donjem Miholjcu izvijestio je Ivica Kovačević.
Planira se okupljanje u Eko Blanju kod Donjeg Miholjca do 9:30 sati. U 10:00
sati započinje obilježavanje Dana KVIN-a. Oko 10:30 sati bit će otvaranje
Sportskih igara te odlazak delegacije u Donji Miholjac radi polaganja vijenca
poginulim braniteljima. Očekuje se dolazak između 20 i 30 gostiju.
Odobreno je 160 kn za konzumaciju po osobi. Do 13. lipnja predsjednici
podružnica trebaju Ivici Kovačeviću javiti broj svojih članova koji će ići na
Sportske igre. Odlučeno je da se kupi 200 komada majica. Na 140 majica koje
će se koristiti u Donjem Miholjcu neće biti greb KVIN-a, a na 60 majica koje
će se koristiti u Martinu na Muri bit će grb KVIN-a.
Za sljedeću sjednicu ostavljena je tema financiranja izleta podružnica.
Ad 5)
Predsjednik Bonjaj izvijestio je o početku pregovora o novom Sporazumu INE
i braniteljskih udruga INE. Sastanak je sazvan za 9. lipnja 2016. godine.
Ukupan broj branitelja u INI pao je sa 3 200 u 2013. godini na 1 000 u 2016.
Predloženo je da svaka udruga ima dva predstavnika (ukoliko jedan ne može
prisustvovati, drugi ga može zamijeniti i pregovarati). Jednoglasno je odlučeno
da će KVIN na pregovorima zastupati Zoran Bonjaj i Mladen Barić.
Predsjednik Bonjaj izjavio je da će kod svake eventualne bitnije izmjene
Sporazuma tražiti stanku u pregovorima, kako bi se konzultirao sa Središnjim
odborom.
Siniša Vinković izvijestio je o sastanku predstavnika braniteljskih udruga s
ministrom Tomom Medvedom, povodom izmjena Zakona o hrvatskim
braniteljima te financiranja braniteljskih udruga. Siniša Vinković napisao je
prijedlog da bi tvrtke koje su u djelomičnom ili potpunom državnom
vlasništvu trebale s braniteljskim udrugama sklopiti sporazum. U prijedlogu je
taksativno naveo što bi takav sporazum trebao sadržavati, u skladu sa
Sporazumom INE i braniteljskih udruga.
Ad 6)
Izvješće Nadzornog odbora podnio je Siniša Sokolović. Nadzorni odbor je

Središnji
Odbor

razmatrao temu smanjenja dotacije od igara na sreću nacionalnoj Zakladi za
razvoj civilnog društva, a samim time i KVIN-u. Nacionalna zaklada
preporuča racionalizaciju troškova za 2016. godinu zbog novonastale situacije.
S obzirom na preporuku nacionalne zaklade da se zadrže radna mjesta,
jednoglasno je donesena odluka da se Nikolini Udiljak produži Ugovor o radu
do 31.12. 2016., te da joj se preostalih 23.456,37 kn dodijeljenih od
Nacionalne zaklade isplati kroz plaće do kraja godine. Izvješće Nadzornog
odbora prihvaćeno je jednoglasno. Izvješće se prilaže zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Ad 7)
Izvješće IN- Računovodstva podnijela je Irena Popijač.
Što se tiče dužnika kojima je poslana opomena pred ovrhu, situacija je
sljedeća: Zoran Ribarić uplatio je 19.5. 2016. 300 kn, čime je smanjio dug na
1.166,08 kn.
Dinko Sadlo uputio je zamolbu KVIN-u da mu se odobri rok od još 4 mjeseca,
kako bi zatvorio dva druga dugovanja koja ima, jer bi tada u cijelosti
jednokratno mogao vratiti dug. Jednoglasnom odlukom Središnjeg odbora
odobren mu je rok od 5 mjeseci, nakon čega će se, u slučaju nepodmirenja
duga, ići u ovrhu.
Nije uspjela dostava opomene pred ovrhu Damiru Mačeku, te je zadužen
predsjednik podružnice Zagreb Jurica Olujić da pokuša doći do njega, te se u
tu svrhu odluka o ovrsi odgađa za još mjesec dana.
Podružnici Ivanić Grad odobrena je akontacija od 6.000 kn za doček gostiju iz
Tisnog i njihov boravak.
Izvješće Povjerenstva za dodjelu pomoći podnio je Davor Kovačević.
Obveza preostala od prošle sjednice Središnjeg odbora bila je izglasavanje
odluke o dodjeli novčane pomoći Dinku Rosandiću. Prijedlog Povjerenstva za
pomoći Središnjem odboru bio je da se molba Dinka Rosandića odbije jer nije
u skladu s Pravilnikom o pomoćima. Isplaćena je pomoć Đuri Dančeku u
iznosu od 4.000 kn. Od prošle sjednice Središnjeg odbora Povjerenstvo za
dodjelu pomoći zaprimilo je 3 predmeta: Tomislav Pečar, podružnica Zagreb pomoć za smrt majke 1.000 kn; Dražen Jakopic, podružnica Zagreb, smrt
majke – 1.000 kn i Nikola Rupa, podružnica Đurđevac – 1.500 kn za rođenje
djeteta. S 2 glasa protiv i 3 suzdržana, odbijena je molba udruge žena liječenih
od karcinoma dojke Biser iz Bjelovara za financijsku pomoć u iznosu od 6.000
kn, obzirom na previsoki traženi iznos. Ukoliko želi, udruga Biser može
uputiti novu molbu, bez uvjetovanja visine iznosa koji traže.
Financijska izvješća prihvaćena su jednoglasno. Prilažu se zapisniku i čine
njegov sastavni dio.
Ad 8)
Podružnica Donji Miholjac odradila je dvije edukacije mladih 23.5. i 30.5.
2016. U edukaciji „Da se ne zaboravi“ sudjelovalo je ukupno cca 170 djece s
učiteljicama. Sve informacije o provedenoj edukaciji mogu se naći na web
stranici www. kvin.hr, te na portalu TV Našica. Sve je medijski popraćeno i od
Slatina Neta, te Slatinskog i Našičkog radija.
Podružnica Moslavačka Gračenica također je provela edukaciju s djecom iz
Lipovljana 25. svibnja 2016. Sudjelovalo je 46 djece s učiteljicama, te 8
medijatora. Vijest o provedbi edukacije objavljena je na web stranicama

gradova Lipovljani, Novska, Kutina, Popovača, te na Akademiji Art od
gospodina Dragutina Pasarićeva. Nastavak edukacije planira se i u 9. mjesecu
sa školama s područja grada Popovače i Kutine. Projekt je napisan i bit će
upućen ministarstvu. Izvješće se prilaže te čini sastavni dio zapisnika.
Podružnica Donji Miholjac odradila je izlet podružnice u Etno Blanje.
Prisustvovalo je 63 sudionika.
Podružnica Zagreb organizirala je izlet na Plitvička jezera 14. svibnja 2016.
Na izletu je sudjelovalo 36 ljudi.
Jurica Olujić obavijestio je o pozivu koji je KVIN dobio od braniteljske
udruge iz Osijeka. Organiziraju hodočašće kroz Hrvatska Marijanska svetišta
za domovinu. Hodočašće traje 11 tjedana. Polazak je 12.6. iz Osijeka a
završava u Dubrovniku 25.8. Ove godine je pokrovitelj predsjednica
Republike Hrvatske. Kompletan program hodočašća s rutama može se naći na
Internetu.
Predsjednik Bonjaj podnio je izvješće o tijeku organizacije obilježavanja 20.
godišnjice mirne reintegracije. Pokrovitelji događaja bit će INA i županija, uz
potporu Ministarstva branitelja. Napravljen je film u trajanju od 12 minuta.
Knjiga će uskoro biti gotova. Sam događaj obilježavanja mirne reintegracije
održat će se 24. rujna 2016. na naftnom polju Đeletovci. Nakon polaganja
spomen ploče program će se nastaviti u Vinkovcima, gdje će biti projekcija
filma i predstavljanje knjige, te razgledavanje izložbe. Nakon toga bit će ručak
uz glazbu. Predsjednik Bonjaj apelirao je da dođe što više članova KVIN-a.

Zapisničar:
Nikolina Udiljak

Predsjednik KVIN-a:
Zoran Bonjaj, dipl.ing.

