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Zagreb, 30.05.2018.

Br: N-44/18-ZB/AH

ZAPISNIK s 24. sjednice Središnjeg Odbora

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

NAZOČNI:
Članovi:
Voditelj sjednice:

24. svibanj 2018.
12,20 – 13,20

prema popisu
Zoran Bonjaj, predsjednik

DNEVNI RED:

Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje zapisnika s 23. sjednice
Financijske odluke (Popijač, D.Kovačević)
Izvješće Nadzornog odbora (Sokolović)
Izvješće Suda časti (Špoljarić)
Izvješće o hodočašću u Lourdes (I.Sruk)
Izvješće o Simpoziju Ministarstva hrv.branitelja – PSP (Viher)
Dan KVIN-a i Sportski susreti KVIN-a, konačni program (Duda,
Šarčević)
9. Potvrđivanje liste prijavljenih za PAO Rastovac (Hofer, podružnice)
10. Obilježavanje Dana državnosti 25.lipnja 2018. (Bonjaj)
11. Predlaganje kandidata za tajnika(cu) KVIN-a i razrješenje dosadašnje
tajnice (Bonjaj)
12. Odluka S.O. za poklon kumčetu KVIN-a Ante Zvonimir Šurlin
(K.Josipović)
13. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ad 1)
Predsjednik Bonjaj predložio je se prihvati dnevni red uz zamjenu 4. točke
(zbog operacije člana Nadzornog odbora) sa točkom upoznavanje GDPR-a
(upoznavanje s Općom uredbom o zaštiti podataka).
Takav izmijenjen dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Zaduženja:
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Ad 2)
Dragan Šarčević tražio je da se korigira broj majica koje će se nabaviti za Dan
KVIN-a. Predlaže da se umjesto 100 zapiše 150 majica. Ta izmjena
prihvaćena je jednoglasno.
Dragan Šarčević spomenuo se kabanica koje je trebalo vratiti u udrugu nakon
2016., svoju nije uspio pronaći. Dragan Baričević nadovezao se, član njegove
podružnice također nije pronašao kabanicu. Bonjaj je predložio da se više ne
povlači pitanje kabanica. Taj je prijedlog prihvaćen jednoglasno.
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno s navedenim izmjenama.

Ad 3)
Irena Popijač pročitala je prijedloge Povjerenstva za pomoći:
1. Mladen Miklić – smrt majke – 1.000,00 kn (prije isplate potrebno
platiti ostale članarine)
2. Natko Šalinović – smrt oca – 1.000,00 kn
3. Željko Pavle Zeman – 2.000,00 kn
4. Dinko Tušek – smrt oca – 1.000,00 kn
5. Mario Tušek – smrt oca – 1.000,00 kn
6. Siniša Sokolović – 607,37 kn (isplata prema računu, prije isplate
potrebno platiti zaostale članarine)
Prijedlozi su prihvaćeni jednoglasno, prilažu se i čine sastavni dio zapisnika.
Irena Popijač izvijestila je o isplatama između dvije sjednice te o dugovanjima
članova prema KVIN-u.
Što se dužnika tiče, situacija je sljedeća:
Maček Damir dužan je 9.000,00 kn.
Ribarić Zoran dužan je 866,08 kn.
Igor Ovad dužan je 600,00 kn.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
Dragan Baričević upitao je zašto nisu isplaćeni povrati s Bljeska. Popijač
odgovara da su scanovi bili loši i nije mogla iščitati potrebne podatke. Sada
kada ima originale neće biti problema s isplatom.
Dragan Baričević najavio je izlet podružnice Donji Miholjac, traži da se novci
za izlet isplate na račun Ivici Kovačeviću, a trošak bi potkrijepio računima R1.
Krešimir Josipović organizira izlet za podružnicu Ivanić Grad, traži da mu se
novci za tu svrhu isplate na račun.
Nova Gradiška također priprema izlet, a Đurđevac i Bjelovar izlet su
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organizirali zajedno. Ovi izleti odobreni su jednoglasno odlukom Središnjeg
odbora.

Ad 4)
Siniša Vinković pojasnio je obaveze udruge prema Općoj uredbi o zaštiti
podataka. Trebamo izraditi pravilnik o prikupljanju osobnih podataka u kojem
će biti definirano koje podatke prikupljamo od naših članova i na koji ih način
obrađujemo, čuvamo i pod kojim uvjetima ih možemo prosljeđivati. Trebamo
donijeti odluku o osobama koje su ovlaštene prikupljati podatke (predlaže
predsjednike podružnica i uže predsjedništvo) i odluku o osobi zaduženoj za
zaštitu osobnih podataka. To smo obavezni kako bi mogli raditi po zakonu.
Prilagodba je do 9 mjeseca.
Bonjaj predlaže S. Vinkovića da obradi zakon, izradi pravilnik i na Središnjem Vinković
odboru izloži Pravilnik o prikupljanu osobnih podataka.

Ad 5)
D. Špoljarić izložio je zaprimljeni predmet: Irena Popijač protiv Miljenka
Udiljaka – nedolično ponašanje. Sud časti je razmotrio dobivene prijave i
izjave, te donio zajedničko mišljenje o događaju prema Poslovniku o radu
Suda časti. Prijedlog Suda časti je javni ukor članu Miljenku Udiljaku i
njegova javni isprika Ireni Popijač zbog izgovorenih riječi.
Irena Popijač slaže se s mišljenjem Suda časti i prihvaća ga u ovom obliku.
M. Udiljak će pismeno biti obaviješten o ovoj sankciji.
Prijedlog Suda časti prihvaćen je sa jednim suzdržanim glasom.

Ad 6)
Igor Sruk zahvalio je Udruzi, predsjedniku udruge i predsjedniku podružnice
Zagreb što mu je omogućen takav veličanstveni put. Preporuča vojno
hodočašće svim članovima kao nešto prekrasno i dojmljivo. Svi su bili
fascinirani i zadovoljni. Smatra da bi za takav veličanstven događaj trebalo
dogodine svakako nabaviti odjeću s oznakama KVIN-a kako bi upućeni
dostojno predstavljali udrugu. Povela se rasprava o nabavi majica i obilježja
za tu priliku.

Ad 7)
Z. Viher izložio je izvješće o Simpoziju Ministarstva hrv.branitelja.
Prihvaćeno je jednoglasno. Prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
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Ad 8)
Obilježavanje Dana KVIN-a i Sportskih susreta, 16. lipnja, podružnica
Moslavačka Gračenica je organizirala u Maloj Ludini u objektu Moslavačka
priča, dogovoren je dolazak 130 ljudi. Protokol se prilaže i čini sastavni dio
zapisnika. U dogovoru sa sportskim voditeljem bit će predbilježbe za sportske
igre. Do 10,00 sati svi bi se trebali okupiti. Pozdrav domaćina, pozdravna riječ
gostiju i otvaranje sportskih susreta bit će održani nakon doručka. Šarčević će
poslati pozivnice gradonačelnicima Popovače i Kutine, i načelniku Ludine, te
braniteljskim udrugama s kojima surađujemo na edukacijama.
Predsjednik Bonjaj poziva predsjednike podružnica da prijavljene po
disciplinama jave do 8. lipnja. Siniša Vinković naglasio je da u program treba
uvrstiti termin za prezentaciju Zakon o pravima hrvatskih branitelja – prava iz
mirovinskog sustava.
Predsjednik podružnice Ivanić Grad najavio je da članovi podružnice Ivanić
Grad dolaze automobilima. Nova Gradiška isto.
Razglas imamo, unutra je Rudarska himna, treba ga preuzeti iz udruge.
Prijavljene po disciplinama treba javiti sportskom voditelju Vedranu Dudi.
Dolazak prijavljenih članova treba javiti organizatoru Draganu Šarčeviću.
Prijavljene možete javiti i na mail: udruga.kvin@zg.ht.hr
Rok za prijavu je 8. lipanj.

Ad 9)
Za Rastovac je do trenutka pisanja zapisnika prijavljeno 36 članova.
U prvoj grupi 6, u drugoj grupi 7, u trećoj grupi 17, u četvrtoj grupi 7.
Predsjednici podružnica mogu prijaviti još 4 člana za Rastovac. Prijave koje
prve stignu bit će unesene.
Najbolje bi bilo da se prijave zainteresirani za termine 10.-17. lipanj i 09.-16.
rujan.
Ad 10)
Obilježavanje Dana državnosti 25.lipnja 2018.
Predsjednik traži da se poziv na tu obljetnicu ozbiljno shvati i da se prijave
zainteresirani članovi (pogotovo članovi iz Zagreba).

Ad 11)
Predsjednik Bonjaj ponovno se ispričao tajnici G. Ivančić i traži Darka
Tomašića i Igora Sruka da razgovaraju s članovima iz Zagreba. Igor Sruk
izvijestio je kako je Šimić odbio ponuđeno mjesto. Darko Tomašić predlaže
Nikicu Šijakovića. Bonjaj je naglasio da kandidat treba otići do Gordane i
upoznati se sa poslom prije prihvaćanja kandidature.

Tomašić
Sruk
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Ad 12)
Krešimir Josipović predstavio je Središnjem odboru kumče udruge, Ante
Zvonimir Šurlina. Pohađa srednju elektrotehničku školu u Zadru i živi u
podstanarstvu. Učenik je prvog razreda srednje škole. Za potrebe školovanja
potrebno mu je prijenosno računalo. Odlučeno je da će udruga nabaviti
potrebnu opremu u vrijednosti do 6.000,00 kn. Za nabavu je zadužen Mladen
Barić. Središnji odbor jednoglasno je prihvatio takvu odluku.

Ad 13)
4. svibnja bio je Izvještajno-izborni Sabor podružnice Vinkovci koji je izabrao
novo rukovodstvo. Novi predsjednik podružnice Vinkovci je Zvonimir Velić.
Predsjednik Bonjaj čestitao mu je na novoj funkciji i pozvao ga da se obrati sa
nekoliko riječi.
Zvonimir Velić nada se postići veću aktivaciju članstva Izabrani su i novi
potpredsjednici: Antun Kokoš i Miroslav Miškić. Sportski voditelj ostao je
nepromijenjen.
Siniša Vinković prijavio se za sudjelovanje na sastanku koji će se održati u
prostorijama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u četvrtak, 7.
lipnja u 10:00 sati, kako bi dobio informacije o otvorenom natječaju
„Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog
dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. Njegova prijava za
sudjelovanje prihvaćena je jednoglasno.
S. Vinković podsjetio je na potrebu za organiziranjem sudjelovanja naših
članova na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza u
Kninu.
Predsjednik Bonjaj predložio je da se kontaktira Juricu Olujića. Prijedlog je
prihvaćen jednoglasno.
Baričević je izvijestio o sudjelovanju na proslavi „VRO Bljesak“.
U ime člana podružnice Donji Miholjac Ivice Kovačevića podnio je izvještaj
za 4 termina vezana uz edukaciju mladih.
Krešimir Josipović pozvao je okupljene na fišijadu u Ivanić Gradu 17. lipnja.
Zapisničarka:
Anita Hofer

Voditelj sjednice:
Zoran Bonjaj

Barić

Vinković

Olujić

