UDRUGA BRANITELJA
DOMOVINSKOG RATA
INA-NAFTAPLINA
Šubićeva 29
10000 Z A G R E B
Tel/fax: 01/ 4593-049
E-mail: udruga.kvin@zg.ht.hr
IBAN: HR90 23400091110111714
MB: 1720686
OIB:37178219327

Datum, 01.12.2017 .

Br: N-?/17-ZB/AH

ZAPISNIK SA SABORA KVIN-a ODRŽANOG U PITOMAČI

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

30. studeni 2017.
11:30 – 13:40

NAZOČNI:
Zastupnici KVIN-a: prema popisu
Ostali članovi KVIN-a: prema popisu
Gosti: prema popisu
Zapisničarka: Anita Hofer, administratorica

DNEVNI RED:

1. Potpredsjednik KVIN-a pozdravlja skup
2. Himna Republike Hrvatske
3. Potpredsjednik KVIN-a poziva na odavanje počasti poginulim i
umrlim hrvatskim braniteljima
4. Potpredsjednik KVIN-a predlaže Verifikacijsku komisiju - glasovanje.
5. Potpredsjednik KVIN-a predlaže Radno predsjedništvo – glasovanje
6. Radno predsjedništvo zauzima svoja mjesta
7. Predsjednik Radnog predsjedništva traži Izvješće verifikacijske
komisije
8. Predsjednik Radnog predsjedništva predlaže Poslovnik o radu
Izvještajnog sabora i daje ga na usvajanje
9. Predsjednik Radnog predsjedništva daje prijedlog za izbor radnih tijela
Sabora
- zapisničar
- ovjerovitelji zapisnika (2)

UDRUGA BRANITELJA
DOMOVINSKOG RATA
INA-NAFTAPLINA
Šubićeva 29
10000 Z A G R E B
Tel/fax: 01/ 4593-049
E-mail: udruga.kvin@zg.ht.hr
IBAN: HR90 23400091110111714
MB: 1720686
OIB:37178219327

Datum, 01.12.2017 .
Br: N-?/17-ZB/AH
10. Predsjednik Radnog predsjedništva poziva goste koji se žele obratiti
Saboru

Ad 1 – 3)
Nakon pozdrava, te himne RH i odavanje počasti poginulim i umrlim
hrvatskim braniteljima, potpredsjednik KVIN-a Mladen Barić predlaže radna
tijela Sabora.
Ad 4)
Verifikacijska komisija:
Mirko Banjac, predsjednik
Siniša Hodić, član
Željko Sučić, član
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Ad 5)
Radno predsjedništvo:
Siniša Vinković, predsjednik
Zdravko Makvić, član
Tihomir Vinković, član
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Ad 6)
Radno predsjedništvo zauzima svoja mjesta i započinje s radom Sabora.
Ad 7)
Predsjednik Radnog predsjedništva Siniša Vinković poziva Verifikacijsku
komisiju na podnošenje izvješća.
Predsjednik Mirko Banjac utvrdio je da je na Saboru nazočno 44 delegiranih
zastupnika, te da su ukupno nazočna 66 člana KVIN-a.
Izvješće se prilaže i čini sastavni dio zapisnika.
Ad 8)
Predsjednik Radnog predsjedništva čita Poslovnik o radu Izvještajnog sabora i
daje ga na usvajanje. Poslovnik je usvojen sa dva glasa protiv (Mikulek,
Roso). Prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
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Ad 9)
Predsjednik Radnog predsjedništva predlaže:
- Zapisničara: Anita Hofer
- Ovjerovitelje zapisnika: Branimir Pelc i Jurica Olujić
Zapisničarka i ovjerovitelji zapisnika izabrani su jednoglasno.
Ad 10)
Predsjednik Radnog predsjedništva pozvao je goste koji su se željeli obratiti
nazočnima:
1. Vladimir Truhlaž, predsjednik udruge sudionika Domovinskog rata RH
˝Bilogora ´91˝, zahvalio se pozivu na ovaj svečani događaj, istaknuvši
dugotrajno prijateljstvo i suradnju naših udruga te zaželio uspješan rad Sabora.
2. Načelnik općine Pitomača, Željko Grgačić, nadovezao se na želju o
uspješnom radu Sabora zaželjevši i uspješan rad udruge s posebnom
posvetom: ˝Neka nas sve čuva dragi Bog!˝
3. Stjepan Budinski, ratni zapovjednik Bjelovarsko-bilogorske regije, također
je zaželio uspješan rad našeg Sabora. Dotaknuo se novog zakona o hrvatskim
braniteljima i članovima njihovih obitelji o kojemu se upravo za vrijeme
održavanja našega glasovalo u Hrvatskom Saboru. Svima je zaželio uspjeh i
sreću u radu.
4. Vladimir Tišljar, direktor proizvodne regije sjeverna Hrvatska, posebno je
istaknuo suradnju s podružnicom Đurđevac. Naglasio je da 90-ih nije bilo lako
biti branitelj i njegov je stav da se danas nepravedno postupa prema hrvatskim
braniteljima. Za njega oni i danas zaslužuju biti na prvom mjestu.
Svi su se oni zahvalili na pozivu i zaželjeli uspješan rad Sabora i KVIN-a, a
domaćin je izrazio zahvalnost što smo odabrali baš Pitomaču za okupljanje, te
naglasio da je KVIN i u budućnosti dobrodošao u njihov grad.

Ad 11)
Predsjednik Radnog predsjedništva čita i daje na usvajanje
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DNEVNI RED:

1. Izvješće o radu KVIN-a i Središnjeg odbora za razdoblje od
13.12.2016. – 30.11.2017.
(izvjestitelj potpredsjednik, Mladen Barić - umjesto predsjednika
Zorana Bonjaja);
- rasprava i usvajanje
2. Izvješće o radu Povjerenstva za pomoći za razdoblje od 13.12.2016. –
30.11.2017..
(izvjestitelj predsjednik Povjerenstva, Davor Kovačević);
- rasprava i usvajanje
3. Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju KVIN-a za razdoblje
13.12.2016. – 30.11.2017.
(izvjestitelji knjigovođa, predsjednik Nadzornog odbora);
- rasprava i usvajanje
4. Izvješće o radu Suda časti za razdoblje 13.12.2016. – 30.11.2017.
(izvjestitelj – predsjednik Suda časti)
- rasprava i usvajanje
5. Predlaganje i prihvaćanje Financijskog i Operativnog plana za 2018.
(potpredsjednik Mladen Barić – umjesto predsjednika Zorana Bonjaja,
za knjigovodstvo Irena Popijač)
6. Prijedlozi i pitanja;
Na ovakav dnevni red primjedbu je iznio Marijan Roso. Traži dopunu
dnevnog reda s točkom izmjene i dopune statuta.
Siniša Vinković, predsjednik Radnog predsjedništva, protivi se prijedlogu,
daje na glasanje usvajanje dnevnog reda u najavljenom obliku. 44 glasa je za
usvajanje nepromijenjenog dnevnog reda. Dnevni je red usvojen s 9 glasova
protiv. Suzdržanih nije bilo.
Marijan Roso ulaže prigovor. Poziva se na statut i proziva KVIN da radi:
˝ilegalno, protivno statutu i pravilima.˝ Pri tome čita članak 15. statuta: ˝Svi
temeljni članovi KVIN-a imaju pravo birati u tijela KVIN-a. Temeljni članovi
KVIN-a zaposleni u: INA.d.d., INA-Grupi, Plinacru d.o.o., Podzemnom
skladištu plina d.o.o. (PSP) imaju pravo birati u tijela KVIN-a.˝
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Dalje objašnjava da u tijelima KVIN-a, Središnjem odboru, imamo
umirovljenika - predsjednika podružnice Zagreb – Juricu Olujića, glavnog
tajnika - Branimr Pelca koji je također umirovljenik.
Siniša Vinković odgovorio je da su iznimke napravljene zato da bi prozvani
završili svoj mandat. Prijelazno razdoblje kao takvo nije nelegalno ili
provođeno s namjerom rada protivnog statutu.
Nadalje Vinković čita Članak 27. statuta:
˝ Djelokrug rada Središnjeg odbora je:
- predlaganje održavanja Izvanrednog sabora,
- potvrđivanje tajnika KVIN-a na prijedlog predsjednika KVIN-a,
- provođenje zaključaka i odluka,
- surađivanje s tijelima podružnica pri pokretanju projekata,
- podnošenje izvješća o svom radu Saboru, a kod donošenja odluka iz
nadležnosti Sabora, predočiti iste na potvrdu Saboru,
- formiranje povjerenstava za provedbu pojedinih djelatnosti KVIN-a i biranje
njihovih predsjednika i članova,
- donošenje Poslovnika o svom radu,
- potvrđivanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Poslovnika o radu
Predsjedništva, Poslovnika o radu Suda časti, te Poslovnika o radu svih
povjerenstava KVIN-a,
- potvrđuje odluke Suda časti o isključenju člana KVIN-a,
- formiranje privremenih tijela za provedbu odluka Sabora i svojih odluka,
- predlaganje izmjena i dopuna Statuta Saboru KVIN-a,
- imenovanje i opozivanju likvidatora,
- dostavljanje svojih odluka i drugih prihvaćenih dokumenata svim tijelima
KVIN-a i podružnicama.˝
Posebno izdvaja: ˝...predlaganje izmjena i dopuna Statuta Saboru KVIN-a...˝
Podsjeća da je novi statut, naš važeći, rezultat rada ljudi koji su po
podružnicama raspravljali o novom Zakonu o Udrugama donesenom 2014.
godine, prema kojem smo Statut i mijenjali.
Prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad 12)
Izvješće o radu KVIN-a i Središnjeg odbora podnio je potpredsjednik KVIN-a
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Mladen Barić.
Ivica Kovačević imao je nadopunu i traži da se u izvješće o radu unese
predstavljanje udruge KVIN, preko podružnice Donji Miholjac i projekta
terenske nastave ˝Da se ne zaboravi˝ na županijskom seminaru profesora i
nastavnika povijesti 25.11.2017.
Javio se i Dragan Šarčević, predsjednik podružnice Moslavačka Gračenica,
koji želi da nešto opširnije bude uvršteno u izvješće o edukaciji mladih koju je
provodila podružnica Moslavačka Gračenica u suradnji sa podružnicom
Stružec-Popovača-Okoli.
Nakon unesenih nadopuna izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Ad 13)
Izvješće o radu Povjerenstva za pomoći podnio je predsjednik Davor
Kovačević. Povjerenstvo je zaprimilo 31 zamolbu, dvije su odbijene. Jedna je
bila za rođenje djeteta.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.

Ad 14)
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju u 2016. i 2017. godini
podnijeli su Irena Popijač (IN-Računovodstvo), te Siniša Sokolović,
predsjednik Nadzornog odbora. Oba izvješća se prilažu i čine sastavni dio
zapisnika. Izvješće materijalno financijskog poslovanja prihvaćeno je
jednoglasno.
Izvješće Nadzornog odbora prihvaćeno je s 9 glasova protiv i jednim
suzdržanim glasom.
U ovoj točki dnevnog reda riječ je tražio Marijan Roso.
Započeo je izlaganjem o Nadzornom odboru citirajući Članak 31. Statuta:
˝Djelokrug rada Nadzornog odbora je: - praćenje primjene Statuta KVIN-a,
Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o
udrugama i svih ostalih dokumenata i odluka tijela KVIN-a, - nadziranje
materijalnog i financijskog poslovanja KVIN-a, temeljem predočene
(dostavljene) financijske dokumentacije, - donošenje Poslovnika o radu
Nadzornog odbora i davanje na potvrdu Središnjem odboru.˝ Postavlja
pitanje radi li NO u skladu sa statutom kada dopušta da u tijelima KVIN-a
sjede umirovljenici.
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Predsjednik Radnog predsjedništva, Siniša Vinković traži Rosu da se drži
izvješća, te napominje da je izvješće već usvojeno.

Ad 15)
Izvješće Suda časti podnio je predsjednik Davor Špoljarić.
Prilaže se i čini sastavni dio zapisnika. Na izvješće je prigovor imao Vladimir
Mikulek pozivajući se na slučaj Stjepan Vrbin.
Predsjednik radnog predsjedništva naglasio je da na ovom Saboru
raspravljamo i podnosimo izvješća za 2017. a da je spomenuti slučaj iz ranijih
godina, te zaključio ovu točku dnevnog reda. Izvješće je prihvaćeno s 2 glasa
protiv.
Ad 16)
Financijski i operativni plan za 2018. godinu iznijeli su potpredsjednik Mladen
Barić i ispred IN-Računovodstva Irena Popijač, naglasivši kako je zaprimila
samo tri financijska plana podružnica (Zagreb, Ivanić Grad i Donji Miholjac)
od ukupno deset.
Miljenko Udiljak (Bjelovar) predlaže da se vrati Kupres u financijski plan za
travanj. Isto želi i Jurica Olujić (Zagreb). Jozo Andrić (Ivanić Grad) želio bi da
se organizira posjet Bleiburgu.
Irena Popijač sumnja da će biti mogućnosti za ostvarenje ovih prijedloga.
Siniša Vinković imao je korekciju operativnog plana po pitanju hodočašća u
Lourdes. Promjene su unesene.
Planovi su prihvaćeni jednoglasno, Prilažu se i čine sastavni dio zapisnika.

Ad 17) Pitanja i prijedlozi.
U ovoj točki dnevnog reda riječ je tražio Marijan Roso.
Želi da se održi izvanredni Sabor, jer Nadzorni odbor po njegovom mišljenju
ne obavlja svoj posao. Ponavlja imena glavnog tajnika i predsjednika
podružnice Zagreb koji su na funkcijama, a umirovljeni su.
Predsjednik Nadzornog odbora, Siniša Sokolović, javio se za repliku. Govori
da podružnica Zagreb već dvije godine nije iznijela nikakav prijedlog ili
prigovor na spomenuto stanje i nije mu jasno ovakvo istupanje na godišnjem
Izvještajnom saboru.
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Mladen Barić, potpredsjednik KVIN-a, pojasnio je Rosi sporni Čl. 15. Statuta.
U svojem izlaganju ističe da upravo najveće probleme imamo u radnim
organizacijama i INI, zbog čega radnoaktivni članovi imaju najveća prava
onosno da budu birani u tijela KVIN-a.
Vladimir Mikulek (Zagreb) postavio je pitanje da li je KVIN udruga branitelja
ili radna udruga.
Vinković mu je pojasnio da Statut udruge poznaje nekoliko kategorija članstva
što se jasno da iščitati iz Čl.13 i Čl.14 Statuta.
Barić Mladen nadovezao se ocjenivši rad udruge časnim i pravilnim za sve.
Ponovio je da se umirovljenim članovima dopustilo da dostojanstveno odrade
svoje mandate.
S. Vinković traži da se ovakve izmjene statuta ubuduće najave preko
prijedloga podružnica na Središnjem odboru. Ako prijedloge odobri Središnji
odbor tada na vrijeme treba krenuti s pripremom izmjena za Sabor.
Podsjeća da je točka izmjene dnevnog reda s tendencijom mijenjanja statuta
nadglasana na ovom Saboru, te riječ daje Krešimiru Josipoviću (Ivanić Grad).
Krešimir Josipović traži dopuštenje za udruživanje Podružnice Ivanić Grad –
ZUBDR-u. Predsjednik Podružnice Ivanić Grad, K. Josipović pojasnio je da bi
podružnica pri tom bila bez prava glasa, mogućnosti odlučivanja te ikakvih
materijalnih obveza. Napominje da je njegov prijedlog bio izložen na
Središnjem odboru održanom 1. lipnja 2017. Objasnio je da bi udruživanje
umanjilo financijska potraživanja podružnice Ivanić Grad prema KVIN-u jer
bi sve aktivnosti na području općine i šire financirao od njih, u slučaju
odobrenja udruživanja.
Siniša Vinković izdvojio je Čl.21 Statuta koji govori o nadležnosti Sabora:
˝ ...- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike
povezivanja udruga...˝. Nadalje, pojašnjava, obzirom da Sabor odlučuje o
udruživanju, njegov je prijedlog da Udruga KVIN pristupi ZUBDR-u, a da
podružnica Ivanić Grad bude njen delegat, bez financijskih obaveza za KVIN.
Javlja se Marijan Roso pitavši da li je to bilo na vrijeme pripremljeno i
predloženo kroz prijedlog podružnice na Središnjem odboru.
Josipović je ponovio već izloženo u čemu je jasan odgovor na Rosino pitanje.
Mladen Barić iznio je svoj stav protiv udruživanja. Predlaže članovima dvojno
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članstvo. Izrazio je bojazan da to ne poluči neke krive smjerove obzirom da je
naša udruga ipak dio 9. centra znanja. Njega osobno takva suradnja sa
ZUBDR-om ne impresionira i ne vidi kako bi udruživanje pomoglo KVIN-u.
Kovačević Davor iznio je svoj stav protiv udruživanja s lokalnim udrugama,
smatra da KVIN-u to ne treba i ne bi od toga imao koristi.
Krešimir Josipović istaknuo je da na području Ivanić Grada postoji 7/8
braniteljskih udruga, te da podružnica Ivanić Grad promiče ime KVIN-a.
Osobno, Josipović je član svih udruga, no sustavno promiče KVIN.
Ivica Kovačević naglasio je da projekte ne možemo financirati iz više izvora.
Kako je naša udruga na državnoj razini, projekti koji provode podružnice
trebaju biti financirani iz istih izvora, te zbog toga smatra da udruživanje i
financiranje kroz drugačije izvore ne bi bilo prihvatljivo za KVIN.
Tihomir Vinković, član Radnog predsjedništva prisjetio se da smo već bili
član sličnog udruženja iz kojeg smo izašli. Napomenuo je da nije dobro što
nije pripremljen nacrt sporazuma o udruživanju iz kojeg bi bilo vidljivo koje
su naše obaveze.
Miljenko Udiljak istaknuo je svoj stav za udruživanje podružnice ZUBDR-u.
Siniša Vinković pojasnio mu je da prema Statutu podružnica nema pravo
udruživanja, već Udruga KVIN! Poziva prisutne na glasanje.
Uz 4 glasa za na Saboru je donesena odluka protiv udruživanja.
S. Vinković svima je zaželio sretne predstojeće blagdane i uspješnu novu
godinu.
Rad Sabora završio je u 13:40.
Zapisničarka:
Ovjerovitelji zapisnika:
Anita Hofer

Jurica Olujić
Branimir Pelc

