INA-NAFTAPLIN
Šubićeva 29
10000 Z A G R E B
Tel/fax: 01/ 4651 606
E-mail: udruga.kvin@zg.ht.hr
IBAN: HR90 23400091110111714
MB: 1720686
OIB:37178219327

Datum,10.3.2017.

Br: N-18/17-ZB/GI

ZAPISNIK S 15. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

9. ožujka 2017.
12,00 – 15,20

NAZOČNI:
Članovi: prema popisu
Voditelj sjednice: Zoran Bonjaj, predsjednik

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika s 14. sjednice SO (Bonjaj)
3. Izvješće sa sastanka „Centri znanja za društveni razvoj u RH“ održan u
Zadru u organizaciji NZCD (Barić, Popijač)
4. MPAO i PAO, donošenje odluka o provedbi
5. Prijedlog pravilnika o kriterijima za upućivanje na MPAO (D.
Kovačević, S. Vinković))
6. Dan KVIN-a i sportske igre KVIN-a, donošenje odluke
7. Hodočašće u Lourdes, donošenje odluke
8. Donošenje odluke o tekstu i objavi natječaja za administratora KVIN-a
(S. Vinković)
9. Informacije o prijedlogu Zakona o pravima hrvatskih branitelja
(Bonjaj)
10. Prijedlozi i donošenje odluke o programima/projektima koji će se
prijavljivati na natječaje/javne pozive za sufinanciranje udruga (Bonjaj,
Ivančić, Popijač)
11. Financijske odluke (Popijač, D. Kovačević)
12. Razno
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Ad 1)
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno uz nadopunu: Igor Šimić, prihvaćanje
pravilnika o Povjerenstvu za zapošljavanje djece branitelja
Ad 2)
Zapisnik s 14. sjednice SO prihvaćen je bez primjedbi, jednoglasno.
Ad 3)
Izvješće sa sastanaka „Centri znanja za društveni razvoj u RH“ podnijeli su
predstavnici KVIN-a na sastancima: Siniša Vinković iz Tuhelja te Mladen
Barić i Irena Popijač iz Zadra
Izvješća se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 4)
Prijedlog Pravilnika o kriterijima za upućivanje na PAO i MPAO te
međunarodna hodočašća predstavio je Siniša Vinković.
Nakon kraće rasprave odlučeno je da g. Vinković prijedlog pravilnika dostavi
podružnicama koje su obvezne raspraviti ga sa svojim članovima, a primjedbe
i prijedloge dostaviti S. Vinkoviću i D. Kovačeviću prije upućivanja prve
grupe na MPAO.

podružnice

Ad 5)
Ugovor s Daruvarskim Toplicama je potpisan, cijena je po osobi viša za 1
kunu u odnosu na 2016., jer je poreznom reformom 2017. određeno da se
MPAO oporezuje po stopi od 13%. Zbog toga ove godine ne plaćamo avansno
(čime smo prije ostvarivali popust) nego po ispostavljenim fakturama.
Provedba će biti u 4 proljetne i 5 jesenskih grupa. Dodatna jesenska grupa
dogovorena je kako bi se izbjegla prekobrojnost koja se pojavljivala
posljednjih godina u zadnjem jesenskom terminu.
U svaki termin može ići minimalno 10 osoba iz svake udruge.
Podružnice trebaju prikupiti sve uputnice, te ih objedinjene i potpisane
dostaviti u tajništvo do 10. travnja 2017.
Plakati i uputnice za proljeće su podijeljeni podružnicama, a moći će se
naći i na www.kvin.hr.

podružnice
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HOSTIN još nije dostavio ponudu za PAO ali, zbog poreza, možemo očekivati
višu cijenu, pa bi bilo dobro potražiti dodatne ponude za PAO na moru i
vidjeti što se može organizirati po povoljnijim uvjetima.
Sve informacije i upute u točki 5. zapisnika prihvaćene su jednoglasno.
Ad 6)
Dan KVIN-a i Sportske igre KVIN-a održat će se 17. lipnja 2017. u Đurđevcu,
odlučeno većinom glasova uz jedan suzdržan glas.
Jednoglasno je odlučeno da će se kupiti 200 majica (dio za igre KVIN-a,
ostatak za Igre braniteljskih udruga INE)

S. Vinković
D. Kovačević

Ad 7)
Odluka o upućivanju članova KVIN-a na Hodočašće u Lourdes donijet će se
nakon što KVIN dobije poziv iz Ministarstva hrvatskih branitelja.
Ad 8)
Tekst natječaja za primanje u radni odnos jedna osobe na mjesto
administratora prihvaćen je jednoglasno te upućen u objavljivanje na web
stranici KVIN-a i HZZ-a. Natječaj će biti otvoren do 31.3.2017., a odabrana
osoba bi trebala početi raditi 1. svibnja2017.
Ad 9)
Predsjednik Bonjaj dao je kratke informacije o novom prijedlogu Zakona o
pravima hrvatskih branitelja koji je u javnoj raspravi.
Vinković je zadužen za dostavu nacrta prijedloga zakona podružnicama.

Vinković,
Barić

Vinković

Ad 10)
Za sufinanciranje programa/projekata od Ministarstva branitelja prijavit ćemo:
- 14. memorijal V. Britvić u Iloku – KVIN
- Edukacija mladih – podružnica M. Gračenica
- Edukacija mladih – podružnica D. Miholjac
Prijedlog prihvaćen jednoglasno.
Ad 11) Financijske odluke
Prijedlog Povjerenstva za pomoći članovima KVIN-a predočio je D.
Kovačević:
Naumovski – 1.000,00 kn – za smrt majke

D. Kovačević
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Lučić – 1.500,00 kn – rođenje djeteta (učlanjen u 11/2016. – isplata nakon 6
mjeseci članstva)
Hegol – zatražio je pomoć za smrt majke. Budući da nije plaćao članarinu
2015. i 2016. godine radi zaštićenog računa predmet se vraća u Podružnicu
Ivanić Grad na raspravu.
Prijedlog odluka prihvaćen je jednoglasno.
Izvješće o plaćanjima između dviju sjednica predočila je Irena Popijač.
Izvješće prihvaćeno jednoglasno.
Prijedlog Povjerenstva i Izvješće o plaćanjima prilažu se zapisniku i čine
njegov sastavni dio.
Z. Bonjaj: KVIN je domaćin Koordinacije udruga iz DR koje djeluju u INA
d.d., održat će se u Slavoniji te je jednoglasno odobren trošak po dostavljenim
računima.
Šarčević – pročitao zamolbu Grada Popovače za pomoć pri izgradnji spomen
obilježja generalu Zvonimiru Červenku.
Većinom glasova uz 1 suzdržan glas odlučeno je da će se na račun Grada
Popovače uplatiti iznos od 2.000,00 kn.
Udiljak – prenio je zamolbu Udruge žena liječenih od karcinoma iz Bjelovara
za financijsku pomoć radu udruge.
Jednoglasno je odlučeno da ime se uplati 1.000,00 kn po dostavi podataka za
plaćanje.
Budući da se odustalo od organiziranju turnira u beli kao pomoć HVIDR-i
Dubrava za izgradnju spomen obilježja Z. Manjkasu Crvenkapi (odluka s 14.
sjednice SO) odlučeno je da ih se kontaktira i ovisno o informacijama uplati
iznos od 1.000,00 kn.

J. Olujić
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Ad 12)
Igor Šimić predstavio je Pravilnik o povjerenstvu za zapošljavanje djece
branitelja.
Pravilnik je odobren jednoglasno. Pravilnik se prilaže i čini sastavni dio
zapisnika.

Zapisničarka:

Predsjednik KVIN-a:

Gordana Ivančić

Zoran Bonjaj

