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Br: N-62/17-ZB/AH

ZAPISNIK s 20. sjednice Središnjeg odbora

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

26. listopad 2017.
12,20 – 15,00

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

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice SO (Bonjaj)
3. Izvješće sa sportskih igara branitelja INE (Duda)
4. Izvješće s memorijala V.Britvić (Ivančić, Hofer)
5. Izvješće o održanim edukacijama za mlade (podružnice provoditelji)
6. Priprema za Izvještajni sabor (Bonjaj, podružnice)
7. Odluka o sudjelovanju na obilježavanju žrtve Vukovara 18.11.(Bonjaj)
8. Dogovor o obilježavanju Dana rudara (Bonjaj)
9. Pismo namjere – Balaško – rasprava i donošenje odluke
10. Financijske odluke (Popijač, D.Kovačević)
11. Razno

Ad 1)
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. Predsjednik Bonjaj sjednicu je
otvorio spomenom na pokojnog g. Miju Krešu Lovrića, drugog po redu
predsjednika naše Udruge, čiji je posljednji ispraćaj održan 20.10.2017.

Zaduženja:
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Ad 2)
Zapisnik sa 19. sjednice SO prihvaćen je jednoglasno.
Treba provjeriti projekt Petra Janjića – Tromblona kako bi na sljedećoj
sjednici SO-a odlučili da li ćemo ga potpomagati.
Sporno pitanje HT računa treba riješiti do sljedeće sjednice. Prijedlog da se
otkaže postojeća tarifa i pređe na pokućni internet iznio je Mladen Barić.
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Ad 3)
Izvješće sa sportskih igara branitelja INE podnio je glavni sportski voditelj
KVIN-a, Vedran Duda. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, prilaže se i čini
sastavni dio zapisnika.
Predsjednik Bonjaj je istaknuo da se po prvi puta pozivu odazvao predsjednik
uprave INE Zoltan Aldot koji je bio izrazito zadovoljan viđenim. Svorena je
ideja o organizaciji igara menađmenta INE i pobjednika po sportovima
sportskih igara branitelja. Nagalsio je da je sve proteklo bez incidenata, u
prijateljskom ozračju.
Ad 4)
Izvješće s 14.-og memorijala ˝Vjekoslav Britvić˝ pročitala je A.H.
Prilaže se i čini sastavni dio zapisnika. Privaćeno je jednoglasno.
Nakon pročitanog povela se poduža rasprava.
Kolektivan stav, da je bilo propusta u organizaciji koje ne smijemo ponoviti,
prevladao je. Ubuduće treba unaprijed definirati zaduženja istaknuo je
predsjenik Bonjaj.
Krešimir Josipović, predsjednik podružnice Ivanić Grad, istaknuo je da su
članovi njegove podružnice sa sobom ponjeli klupe, vodu i sve potrebno
računavši na propuste.
Član KVIN-a Vladimir Mikulek iznio je primjedbe zbog omjera cijene i
posluženog na večeri.
S. Vinković iznio je primjedbu upućenu glavnom sportskom voditelju KVIN-a
Vedranu Dudi jer nije sudjelovao u sportskom dijelu programa. Duda je
odgovorio da nije znao što se od njega očekivalo.
Predsjednik Bonjaj upozorio je da ubuduće ne smije biti previda prilikom
organizacije.

Olujić
Barić
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Jurica Olujić iznio je prijedlog da se memorijal izmjesti na bližu lokaciju, po
mogućnosti na OPG branitelja, te da se održi u jednom danu.
Predsjednik Bonjaj složio se i traži da se na godišnjem Saboru predloži ta
izmjena. Nadodao je mogućnost izmjene lokacije memorijala, pri čemu bi
slavonsko područje bilo konstanta, a domaćin bi se mijenjajo svake godine.
Predsjednik je predložio da se memorijal prebaci za kraj ožujka jer udruga
tada nema aktivnosti. Siniša Sokolović nadodao je da tada nema niti novaca.
Krešimir Josipović podržao je ideju da se u organizaciju uključe braniteljski
OPG-ovi.
Vinković napominje da ideju treba razraditi, napisati i izložiti na sjednici
Središnjeg odbora uoči organiziranje sljedećeg memorijala.
Mladen Barić naglasio je da ubuduće treba tražiti ponudu s nekoliko menu-a.
Zaključio je da jednolična ponuda ne odgovara svima. Prihvaća prijedlog za
premještanjem lokacije memorijala. Ilok se, kaže, pokazao skupim i dalekim.
Darko Sokić, predsjednik podružnice Nova Gradiška-Požega iznio je prijedlog
da se memorijal održi na području Nove Gradiške.
Darko Sokić žalio se na ponašanje pojedinaca u autobusu. Naime,
umirovljenik iz Zagreba neugodnim je verbalnim ispadom vrijeđao članove iz
Nove Gradiške. Predsjednik Bonjaj okarakterizirao je takvo ponašanje kao
nedopustivo i oštro ga osudio. Ubuduće će se zbog takvog čina ići na Sud
časti. Takva odluka predsjednika Bonjaja jednoglasno je prihvaćena.
Predsjednik Bonjaj zaključio je da bi svake godine trebalo memorijal seliti.
Zadužuje podružnice Donji Miholjac i Vinkovce da osmisle program i uključe
ministarstvo u financijsko planiranje. Memorijal će se ubuduće održavati u
jednom danu, na području Slavonije krajem ožujka.
Nakon duge rasprave donesena je odluka o izmjeni datuma i mjesta
održavanja memorijala. Poziva se zadužene da iznesu promjene na godišnjem
saboru. Odluka je prihvaćena jednoglasno.

plan za sabor
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Ad 5)
Izvješća o održanim edukacijama iznosili su Ivica Kovačević, Siniša
Sokolović, a u projektima je sudjelovao i sam predsjednik udruge Zoran
Bonjaj. Istaknuo je hvalevrijedan program koji je pobudio veliko zanimanje
lokalnih udruga, gradova i općina na područjima gdje se edukacije održavaju.
Bonjaj je napomenuo da su iz gradova Novska-Lipovljani, Kutina i Popovača
došli gradonačelnici i predstavnici lokalnih uprava, koji su na edukaciju poveli
i svoju djecu. Edukacija ima zapažen odjek među učenicima, ali i lokalnim
čelnicima, dok je gradonačelnik Popovače već sufinancirao projekt donacijom.
Predsjednik Bonjaj poziva sve podružnice da se uključe u rad na edukacijama.
Siniša Sokolović pročitao je nekoliko evaluacijskih listića u kojima su
učenici izrazili veliko zadovoljstvo i hvalu zbog održanog programa. Njegovi
dojmovi o projektu ˝Da se ne zaboravi˝ govore u prilog tome da projekt
svakako treba provoditi dalje i granati ga na šire područje djelovanja.
Sokolović je sudjelovao u ukupno 4 edukacije u koje je bilo uključeno
dvjestotinjak djece i 20 medijatora iz drugih udruga. Ukupno je utrošeno 35
tisuća, dok smo pribavili 12 tisuća kuna.
Predsjednik Bonjaj naglasio je da na godišnji Sabor valja zvati udruge koje onaj tko zove
su sudjelovale u edukacijama. Nadalje, apelira na ostale podružnice da se
goste
uključe u provođenje edukacija.
Ivica Kovačević, predsjednik podružnice Donji Miholjac, istaknuo je da na
našičkom području nije naišao na financijsku potporu gradskih čelnika vezanu
za sufinanciranje projekta. Svoje je edukacije proveo u proljeće i ostvario
odličnu suradnju sa školama koje su sufinancirale obroke, tako da su troškovi
udruge bili znatno smanjeni.
Na proljeće kreće u provođenje novog edukacijskog programa pod nazivom
˝Bitka za Vukovar˝ na području općina: Feričanci i Nova Bukovica. Planira
pribaviti sredstva za sufinanciranje kako bi troškovi udruge bili minimalni i
svedeni na gorivo. Iznio je i nezadovoljstvo činjenicom da se djecu sa
područja Vukovara vodi u obilazak slatkovodnog akvarija u Karlovcu, pri
čemu smatra da nema dovoljno edukacijskih programa o Domovinskom ratu.
Predlaže da se sve podružnice koje žele uključe u provedbu projekta i da ga
financijski
uključe u financijski plan za 2018. godinu. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. plan
podružnica
Predsjednik Bonjaj iznio je ideju da se događaji snime i objedine kod
potpredsjednika Mladena Barića, kao svojevrstan film edukacijskog sadržaja.
Ivica Kovačević navodi da je upitno hoćemo li naći nekoga da to radi
volonterski i pita da li smo spremni sufinancirati snimatelja. Stavku bi trebalo
uzeti u obzir prilikom financijskog plana za 2018. godinu na godišnjem
financijski
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Ad 6)
Odlučeno je da se Sabor održi 30.11.2017. u Đurđevcu (upravna zgrada).
Organizator ovogodišnjeg Sabora je Zdravko Makvić, predsjednik podružnice
Đurđevac. Bit će to redovni Izvještajni sabor.
Saboru će prisustvovati po pet zastupnika iz svake podružnice koji imaju
mandat od 2015. do 2018. godine.
Popis zastupnika dostavit će se podružnicama kako bi na vrijeme mogli naći
zamjene ukoliko su članovi spriječeni.
Podružnice trebaju izložiti svoje prijedloge aktivnosti i financijske potrebe za
2018. godinu.
Sabori po podružnicama održavat će se u sljedećim terminima:
Ivanić Grad – 16.11.2017. u 17 sati
Moslavačka Gračenica – 7.11.2017. u 11 sati
Donji Miholjac – 10.11.2017. u 14 sati, zgrada INA d.d. Beničanci
Zagreb – 24.11.2017. u 16 sati, prostorije udruge
Lipovljani-Novska – 17.11.2017. u 13 sati
Stružec-Popovača-Okoli – štedi i neće održati sabor podružnice
Nova Gradiška-Požega – 10.11.2017. u 16 sati, u Daruvaru
Đurđevac –
Vinkovci –
Bjelovar Na sabore su pozvani svi. Pri planiranju sabora podružnice određen je
maksimalan iznos od 1500,00 kn za one koji će imati 20 i više sudionika.
Podružnice koje će održati svoje sabore sa manjim brojem članova dobile su
limit od 50,00 kn po osobi.

Ad 7)
Posjet Vukovaru 18. studenog 2017. KVIN organizira u tri dijela:
- organizirani prijevoz Zagreb – Vukovar autocestom (vođa puta Pelc), za
podružnice: Ivanić Grad, Popovača, Novska, Moslavačka Gračenica,
Nova Gradišaka
- organizirani prijevoz Bjelovar – Đurđevac (vođa puta Makvić)
- organizirani prijevoz Donji Miholjac – Vinkovci (vođa puta I. Kovačević)

Makvić

Pelc
Makvić
I. Kovačević
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Zainteresirani se trebaju javiti do 6.11.2017. vođama puta ili u udrugu.
Po pitanju ručka u Vukovaru oglasit će se predsjedništvo nakon objave točnog
broja prijavljenih.
Ad 8)
Proslava sv. Barbare – Dana rudara bit će 8. prosinca 2017.
Nositeljem dana obilježavanja imenovan je Igor Štavalj. Jednoglasno je
odobren iznos od 6000.kn. Dogovoreno je da će se ići uobičajenim
protokolom.
Za nove aranžmane kod kapelice sv. Barbare u Lipovljanima i Stružcu
zadužen je Boris Cafuk.

Štavalj

Cafuk

Igor Štavalj je u svom usmenom polugodišnjem izvještaju naveo da njegova
podružnica Lipovljani-Novska ne organizira izlete i nema prostora za daljnje
uštede na koje poziva Irena Popijač. Također se protivi prijedlogu da na dan
sjećanja na žrtvu Vukovara ne bude osiguran ručak za naše članove koji će se
zaputiti u Vukovar.

Ad 9)
Pismo namjere umirovljenicima izazvalo je jedinstven stav u udruzi.
Siniša Vinković protiv je pripajanja naših umirovljenika drugoj udruzi,
obrazloživši da oni od toga ne bi imali nikakve dobrobiti.
Istaknuo je da pridruživanje nije zabranjeno i dao naputak da se na saborima
podružnica o tome informira umirovljenike.

Ad 10)
Izvješće IN-Računovodstva podnijela je Irena Popijač.
Što se tiče dužnika, situacija je sljedeća:
Ribarić Zoran dužan je 866,08 kn.
Maček Damir dužan je 9.000,00kn.
Popijač je izvjestila o plaćanjima između dvije sjednice.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

predsjednici
podružnica

Udruga branitelja
Domovinskog rata
INA-NAFTAPLINA

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, 27.10.2017 .
Br: N-62/17-ZB/AH
Irena Popijač pročitala je prijedlog Povjerenstva za dodjelu pomoći.
Financijske potpore odobrene su sljedećim članovima:
1. Darko Matkerić – 1.000,00 kn – smrt majke
2. Dražen Valjak – 1.000,00 kn – prije isplate potrebno platiti zaostale
članarine
3. Stjepan Čapo – 1.000,00 kn – smrt majke
4. Danijel Grahovac – 1.000,00 kn – smrt majke
5. Zlatko Pavošević – 1.000,00 kn – smrt oca
6. Goran Kelin – 1.000,00 kn – smrt oca
7. Zvonimir Velić – 1.000,00 kn – prema Pravilniku
Odluke su prihvaćene jednoglasno.

Ad 11)
Donesena je odluka da se udruga neće oglašavati na žutim stranicama tvrtke
Azut Media d.o.o., što je jednoglasno prihvaćeno.
Zbog nategnute financijske situacije, Mladen Barić iznio je prijedlog da se na
Izvještajnom saboru posluži švedski stol.
Predsjednik Bonjaj napomenuo je da podružnice koje nemaju Izborni sabor
nisu obavezne održati sabor, no predlaže da ipak svi održe radni sastanak pri
čemu poziva na mjere štednje.
Po pitanju kalendara, odlučeno je da ćemo ih uzimati jedino ako glavni tajnik
Branimir Pelc isposluje odgodu plaćanja do veljače sljedeće godine.
Siniša Sokolović, predsjednik Nadzornog odbora izradio je novi obrazac za
obračun goriva. Obrazac sadržava redni broj i izvješće s puta. Gorivo se odsad
obračunava putem novog putnog naloga. Svi su nalozi prije knjiženja u
računovodstvu dužni biti upisani u udruzi. Prijedlog S. Sokolovića prihvaćen
je jednoglasno.
Siniša Vinković izvjestio je o svom odlasku na koordinacijski sastanak sa
predstavnicima udruga uključenih u provedbu Razvojne suradnje u području
Centara znanja za društveni razvoj u RH, koji će se održati 6. i 7. 11. 2017., u
Zadru. S njim ide Irena Popijač - stručna suradnica za računovodstvo.
Izaslanstvo udruge u ovom sastavu odobreno je jednoglasno.

Pelc
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Siniša Sokolović pročitao je izvještaj s PAO Rastovac 2017., treće grupe,
prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
Boris Cafuk pročitao je izvještaj s PAO Rastovac 2017., četvrte grupe, prilaže
se i čini sastavni dio zapisnika.
Mladen Barić pročitao je izvješće izleta podružnice Vinkovci, prilaže se i čini
sastavni dio zapisnika.
Mladen Barić iznio je problem našeg člana Ivice Jakovljevića, koji je
smijenjen s radnog mjesta poslovođe na BP. Ispitao je razloge za smjenu,
želeći našem članu dati podršku i intervenirati kod poslodavca za vraćanje na
radno mjesto s kojeg je smijenjen (nije produžen annex).
Siniša Vinković (SING) pojasnio je da pravno gledano nemamo mogućnosti
da se članu vrati annex i ne možemo mu pomoći vezano uz njegov zahtjev.
Ugovorom je zaštićena osnovna plaća, dok annex nije zaštićen. U ovom
slučaju situacija je sljedeća: annex je istekao i nije produljen.
Siniša Vinković pripremio je odluku o isplati akontacije za aktivnosti udruge
ili podružnice KVIN-a, koja stupa na snagu od 26.10.2017. Prilaže se i čini
sastavni dio zapisnika. Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Irena Popijač tražila je u ime odsutne tajnice Gordane Ivančić odobrenje
akontacije za Ilok. Akontacija je odobrena retrogradno.
Igor Štavalj istaknuo je problem koji je prošle godine nastao prilikom isplate
stipendija za branitelje kada su porezi odnjeli značajan dio školarine.
Vinković je upoznat sa problemom i navodi da se to više neće ponavljati, jer
će INA uplaćivati školarine izravno na račun veleučilišta.

Zapisničarka :
Anita Hofer

Voditelj sjednice
Zoran Bonjaj

