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ZAPISNIK s 25. sjednice Središnjeg Odbora

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

NAZOČNI:
Članovi:
Voditelj sjednice:

05. srpanj 2018.
12,20 – 14,20

prema popisu
Zoran Bonjaj, predsjednik

DNEVNI RED:

Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje zapisnika s 24. sjednice
Financijske odluke (Popijač, D.Kovačević)
Izvješće PAO Rastovac (Hofer)
Izvješće Dan KVIN-a i Sportski susreti KVIN-a (Duda, Šarčević)
Izvješće s obilježavanje Dana državnosti 25.lipnja 2018. (podružnice,
Bonjaj)
7. Izvješća o radu podružnica za razdoblje siječanj-lipanj 2018.
(predsjednici podružnica)
8. Organizacija i program obilježavanja Dana pobjede i domovinske
zahvalnosti (Bonjaj, podružnice)
9. MPAO i PAO – jesenski dio, stanje prijavljenih i daljnje aktivnosti
(Hofer, Bonjaj)
10. Predlaganje kandidata za tajnika(cu) KVIN-a i razrješenje dosadašnje
tajnice (Bonjaj)
11. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad 1)
Sljedeći središnji odbor održat će se krajem kolovoza prije upućivanja
jesenskih grupa u Daruvar i Rastovac, te sportskih igra braniteljskih udruga
INE.
Administratorica traži da se Dnevni red dopuni točkom odlučivanja o
partnerskom sudjelovanju na projektu. Dopunjeni dnevni red prihvaćen je

Zaduženja:
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jednoglasno.
Administratorica je, na temelju izvješća sa sastanka Nacionalne zaklade koje
je sastavio Siniša Vinković (nalazi se u prilozima zapisnika) i dogovoru sa
administratoricom u Zboru gardijskih brigada i Udrugom specijalne policije,
predložila Središnjem odboru partnerstvo na projektu kojem će nositelj biti
Zbor gardijskih brigada. Predsjednik Bonjaj upitao je prisutne podržavaju li
partnerstvo na projektu i obveze da podrže program o kojem će
administratorica redovno izvještavati predsjedništvo i podružnice.
Odluka o partnerstvu na projektu prihvaćena je jednoglasno..

Ad 2)
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.
Siniša Vinković treba za sljedeći Središnji odbor pripremiti Pravilnik o
prikupljanu osobnih podataka.

Ad 3)
Irena Popijač pročitala je prijedloge Povjerenstva za pomoći:
1. Nenad Vuksan – smrt oca – 1.000,00 kn
2. Željko Filipčić – smrt oca – 1.000,00 kn
3. Josip Sabolić – smrt majke – 1.000,00 kn
4. Andrija Tržec – nije moguća isplata prema Pravilniku. (Nije za
medicinske potrebe, ne plaća članarinu godinu dana.)
Predsjednik podružnice Đurđevac ponudio se da plati članarinu za Andriju
Tržeca. Predsjednik Bonjaj predložio je da se do sljedeće sjednice riješi dug i
pojasni njegova situacija.
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.
Izvijestila je o ukupnim rashodima i prihodima i pročitala analizu prihoda
članarina po firmama.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.

Vinković

Makvić
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Ivica Kovačević traži da mu se odobri plaćanje putnih troškova po računu za
potrebe edukacije. Plaćanje troškova po računu za potrebe edukacije odobreno
je jednoglasno.

Ad 4)
Izvješće PAO Rastovac pročitala je administratorica. Prilaže se i čini sastavni
dio zapisnika. Još su dva slobodna termina za prijave u Rastovcu na jesen.
Potrebno je prijaviti još dvoje ljudi. Termini su 2.-9. rujan i 9.-16. rujan.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Petar Kujundžić i Josip Tipurić trebaju poslati pristupnice i platiti
participaciju.
Predsjednik Bonjaj odredio je voditelje za Rastovac. Ivan Kovačević zadužen
je za jesensku grupu 2.-9. rujan, a Boris Cafuk bit će voditelj grupe 9.-16.
rujan u Rastovcu.
Ivica Kovačević izvijestio je prisutne o povratnoj informaciji svojih članova
koji su bili zadovoljni pruženom uslugom u Rastovcu. Povela se rasprava o
prehrani koja se tamo nudi. Krešimir Josipović predložio je da se organizira
škola ronjenja. Zvonimr Viher napomenuo je da su članovi slabo pohodili
ponuđene sportske aktivnosti. Predlaže da se najprije napravi istraživanje
među polaznicima, pa prema tome traži ponuda dodatnih sadržaja.
Mladen Barić predlaže da voditelji jesenskih grupa nakon povratka predaju
izvješće s prijedlozima za sljedeću godinu. Valja prikupiti kritike i pohvale i
na temelju toga napisati prijedloge za sljedeću godinu. Predsjednik Bonjaj
dodao je da bi trebali pročitati sporazume i na temelju ponuđenog napisati
eventualne kritike.
Darko Tomašić prisjetio se vremena kada se zadnju večer održavala završna
priredba a rukovodstva KVIN-a i ZAK-a održavala su prigodne govore, bila je
muzika i lijepo se družilo. Mladen Barić naglasio je da tada nije bilo MPAO
programa u Daruvarskim toplicama i grupe su bile puno veće.

Ad 5)
Izvješća Dan KVIN-a i Sportski susreti KVIN-a pročitao je Dragan Šarčević.
Izvješća su prihvaćena jednoglasno. Prilažu se i čine sastavni dio zapisnika.

Ad 6)
Izvješća sa obilježavanja Dana državnosti, 25. lipnja 2018. iznijele su
podružnice redom: U Zagrebu je tajnica G. Ivančić odala počast svim
poginulima na spomeniku koji je naša udruga postavila u Ininoj zgradi u
Šubićevoj, te na Mirogoju rekao je Bonjaj; Podružnica Vinkovci obilazi

Sokić
Kovačević
Ivan,
Cafuk
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počivališta na obljetnice smrti dodao je Mladen Barić.
Predsjednik podružnice Zagreb, Darko Tomašić rekao je da će preuzeti na
sebe obavezu da na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti pozove članove
uprave i zapali svijeće u Ininoj zgradi.
Odlučeno je da se za tu prigodu tiska tisuću naljepnica udruge. Za to je
zadužen Ivica Kovačević.
Ad 7)
Krešimir Josipović pročitao je izvješće podružnice Ivanić Grad.
Ivica Kovačević pročitao je izvješće podružnice Donji Miholjac.
Dragan Šarčević pročitao je izvješće podružnice Moslavačka Gračenica.
Boris Cafuk pročitao je izvješće podružnice Stružec-Popovača-Okoli.
Ivan Kovačević pročitao je izvješće podružnice Nova Gradiška-Požega.
Zvonimir Velić pročitao je izvješće podružnice Vinkovci.
Darko Tomašić nije pripremio pismeno izvješće. Usmeno je izložio aktivnosti
podružnice Zagreb od veljače, kada je preuzeo dužnost predsjednika
podružnice. Jedan član podružnice upućen je u Lourdes, 21 član iz podružnice
sudjelovao je na proslavi Dana KVIN-a i Sportskim susretima. Izlet planira
organizirati u rujnu. Članove podružnice redovno obavještava mailovima o
svim aktivnostima u podružnici. Priprema se za Dan obilježavanja „Oluje“.
Zvonimir Viher, član podružnice Zagreb i v.d. glavni tajnik dodao je u
aktivnosti i organiziranje tribine o pravima hrv. branitelja iz mirovinskog
sustava.
Igor Štavalj – predsjednik podružnice Lipovljani Novska, Zdravko Makvić –
predsjednik podružnice Đurđevac i Đuro Danček – predsjednik podružnice
Bjelovar nisu predali izvještaje.

Ad 8)
Rok prijave za sudjelovanje na Danu pobjede i domovinske zahvalnosti je do
15. kolovoza kod Darka Tomašića ili na mail udruga.kvin@zg.ht.hr.
Okupljanje je u hostelu sv. Rok 4. kolovoza iza 16 sati. Potrebno je javiti
koliko će ljudi sudjelovati u aktivnostima kako bi na vrijeme organizirali
prijevoz.

Ad 9)
Izvješće je pročitala administratorica. Prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
Participaciju za proljeće nisu platili Miljenko Udiljak, Ivan Ćurković i
Vladimir Mikulek. Nazočni Milulek odmah je rekao da će biti plaćeno.
Potrebno je prebaciti troje ljudi iz termina 30. rujan – do 7. listopad u dva
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ponuđena termina 16. do 23. rujna ili 23. do 30. rujna. Predsjednici podružnica
trebaju kontaktirati članove i javiti dogovorene promjene. Ukoliko do
Predsjednici
promjena ne dođe troje članova s najvećim brojem korištenja programa ove
podružnica
godine neće moći koristiti Medicinski programirani odmor u Daruvarskim
toplicama zaključio je Bonjaj.

Ad 10)
Predsjednik Bonjaj najavio je predstavljanje kandidata za tajnika.
Predstavio se Alen Oreški, rođen 1964. u Zagrebu, u Ini radi od 1983. godine
bez prekida. Dugi niz godina proveo je u Siriji od 2003. do 2014. Od 2017.
godine je član KVIN-a. Nije upoznat sa poslovima tajnice. Pretpostavlja da su
to uglavnom administrativni poslovi, nije još razgovarao s tajnicom G.
Ivančić.
Bonjaj je izrazio zadovoljstvo zbog kandidature. Predlaže da kandidat nakon
15. srpnja dogovori sastanak s tajnicom i da mu se prebaci veći dio poslova
koje je ona dosad obavljala.
Tajnica Gordana Ivančić razriješena je dužnosti s datumom 31. srpnja 2018.
godine.
Alen Oreški preuzima funkciju tajnika od 1. kolovoza. 2018. godine.
Ad 11)
Mladen Barić izvijestio je o kupovini računala za kumče naše udruge.
Odabrano je Dellovo računalo sa SSD diskom. Krešimir Josipović preuzeo je
računalo 20. lipnja 2018. i predao ga zahvalnom Zvonimiru koji se svima
puno zahvaljuje na ovom lijepom daru.
Ivica Kovačević tražio je da se isplati akontacija ljudima koji će u Knin ići
osobnim automobilom u iznosu 1.500,00 kn, odnosno prema Pravilniku.
Zahtjev je jednoglasno odobren.
Ivica Kovačević iznio je prijedlog da se uz obilježavanje Dana Vukovara ove
godine dio zainteresiranih članova uputi u Škabrnju u studenom ove godine.
Predsjednik Bonjaj pozvao je sve predsjednike podružnica da razmisle o ovom
prijedlogu i na vrijeme jave odaziv članova svojih podružnica za tu akciju.
Zvonimir Viher obavijestio je prisutne da se zbog privatnih obaveza neće
kandidirati za mjesto glavnog tajnika na Izbornoj skupštini ove godine.
Predsjednik Bonjaj zamolio ga je da nastavi obavljati funkciju vršitelja
dužnosti do kraja studenog i zahvalio mu se na pravovremenoj obavijesti.
Adiministratorica je pitala da li možemo učlaniti osobu sa statusom HVO-a u
našu udrugu.
Povela se rasprava. Predsjednik Bonjaj rekao je da tu odluku trebamo donijeti
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u skladu sa Statutom. Dodao je da statut trebamo uskladiti s novim zakonom o
hrv. braniteljima unutar sljedeća tri mjeseca. Unutar tri mjeseca mora biti
poslan u Grad Zagreb i odobren.
Viher je dodao da zakon o braniteljima govori da su branitelji oni koji su
sudjelovali u oružanom otporu agresoru unutar granica Hrvatske.
Mladen Barić rekao je da nam je najbitniji Statut. Statut mora proći pri
gradskom uredu. Predlaže da tom uredu prije izmjene Satuta pošaljemo upit o
spornom pitanju.
Predsjednik Bonjaj predložio je da se Siniša Vinković obrati načelniku za
pravne poslove u Ministarstvu hrvatskih branitelja, g. Vladimiru Bergmanu.
Vladimir Mikulek je sa još nekolicinom članova dao izraditi sliku koji bi htio
na braniteljskim igrama INE predati Darku u Daruvarskim toplicama koji
odlazi u mirovinu.
Zapisničarka:
Anita Hofer

Voditelj sjednice:
Zoran Bonjaj

Vinković
Vinković

