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ZAPISNIK s 26. sjednice Središnjeg Odbora

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

NAZOČNI:
Članovi:
Voditelj sjednice:

28. kolovoz 2018.
12,20 – 13,20

prema popisu
Zoran Bonjaj, predsjednik

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zaduženja:

Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje zapisnika s 25. sjednice
Financijske odluke (Popijač, D.Kovačević)
Izvješće s obilježavanja „Oluje“, Dana pobjede i domovinske
zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja(Tomašić)
Sportske igre branitelja INE (Duda)
MPAO i PAO jesenski dio (Hofer)
Memorijal Vjekoslav Britvić – konačni dogovori i rokovi (Sokić)
Razno

Ad 1)
Predsjednik Bonjaj utvrdio je da nema primjedbi na dnevni red, te je on
prihvaćen jednoglasno.

Ad 2)
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno.
Siniša Vinković treba za sljedeći Središnji odbor pripremiti Pravilnik o
prikupljanu osobnih podataka.
Siniša Vinković pojasnio je situaciju o članu koji je tražio pomoć. Predsjednik
podružnice Đurđevac zadužen je da kontaktira člana i iznese Središnjem
odboru njegov zahtjev. Ujedno je potrebno podmiriti članarinu, kako bi
Udruga mogla pružiti pomoć članu.

Makvić
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Predsjednik Bonjaj podsjetio je na zaduženje voditelja u Rastovacu. Ivan
Kovačević zadužen je za jesensku grupu 2.-9. rujan, a Boris Cafuk bit će
voditelj grupe 9.-16. rujan u Rastovcu.
Zdravko Makvić, Igor Štavalj i Đuro Dančak još nisu predali polugodišnje
izvješće o radu podružnice te to trebaju napraviti do sljedeće sjednice, rekao je
Bonjaj.
Siniša Vinković pojasnio je potrebu za Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka
koji je u izradi i bit će gotov do sljedeće sjednice.
Po pitanju izmjena statuta Siniša Vinković predložio je da sve podružnice
održe sastanke na kojima će raspravljati o izmjenama statuta. Rok za predaju
prijedloga izmjene statuta podružnica je 1. studeni. Zadatak da prikuplja
prijedloge dobio je tajnik Alen Oreški. Siniša Vinković predložio je da
komisija potom obradi prijedloge podružnica i pripremi jedinstven prijedlog
izmjene statuta koji će potom predstaviti Središnjem odboru prije Izbornog
sabora. Izabrana je komisija u sastavu: Siniša Vinković, Alen Oreški, Darko
Tomašić i Zvonimir Viher. Komisija u tom sastavu treba objediniti i izraditi
jedinstven prijedlog do 15. studenog. Ovakav prijedlog plana izmjene statuta
prihvaćen je jednoglasno.
Zapisnik s 25. sjednice Središnjeg odbora usvojen je jednoglasno

Ad 3)
Irena Popijač pročitala je prijedloge Povjerenstva za pomoći:
1. Damir Meško – smrt oca – 1.000,00 kn
2. Desanka Rakarić – smrt člana – 2.000,00 kn
Predsjednik podružnice Đurđevac treba izložiti zahtjev Andrije 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.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
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Ad 4)
Darko Tomašić pročitao je izvješće s obilježavanja „Oluje“. Izvješće se prilaže
i čini sastavni dio zapisnika.
Traži članstvo da ubuduće javlja svoje kretanje vođi puta kako se ne bi
ponovile situacije od ove godine. Članovi podružnice Đurđevac su otišli na
ručak ranije a to nikome nisu javili. Predsjednik Suda časti smatra da bi
predsjednik podružnice trebao objasniti tu situaciju na sljedećoj sjednici.
Makvić
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Ad 5)
Vedran Duda izvijestio je o sportskim susretima branitelja INE, koje se ove
godine održavaju u organizaciji KVDR-Rijeka. U Datuvarskim toplicama
susreti će trajati od 31. kolovoza do 2. rujna. Planirani dolazak je 31. kolovoza
od 12:00 do 14:00 sati, na ručak. Nakon ručka predsjednici podružnica trebaju
se javiti Vedranu Dudi kako bi im predao majice.
U 20:00 sati planirana je večera u vanjskom objektu, kod Arcadie. U subotu,
doručak je od 06:30 do 09:00. Planirano otvaranje susreta je u 09:30 u
dvorani.
U 10:00 je početak natjecanja. Turnir u malom nogometu održavat će se u
dvorani, u gradu, 10-ak minuta hoda prema dvorcu, do kuda će nas voditi
djelatnici toplica. U 14:00 je planiran završetak natjecanja i ručak. Popodne je
slobodno do 20:00 kada će biti zajednička večara, proglašenje pobjednika i
dodjela pehara i medalja. Večera će biti održana kod Arcadie. U nedjelju je
doručak od 06:30 do 09:00. Od 09:30 do 10:00 bi trebali napustit sobe.

predsjednici
podružnica

Dragan Baričević predložio je Središnjem odboru da uz predsjednike
podružnica budu pozvani i sportski voditelji na sportske susrete. Prijedlog je
prihvaćen jednoglasno.

Ad 6)
Izvješće PAO i MPAO pročitala je administratorica. Prilaže se i čini sastavni
dio zapisnika. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Predsjednik Bonjaj podsjetio je na zaduženje voditelja u Rastovacu. Ivan
Kovačević zadužen je za jesensku grupu 2.-9. rujan, a Boris Cafuk bit će
voditelj grupe 9.-16. rujan u Rastovcu.

Ad 7)
Predsjednik Bonjaj izvijestio je o promjeni u ovogodišnjem održavanju
Memorijala „Vjekoslav Britvić“. Razgovarao je sa Darkom Sokićem koji
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dogovara organizaciju. Ove godine okupit ćemo se na prostoru Nove
Gradiške. O svemu će na sljedećoj sjednici izvijestiti Darko Sokić.

Sokić

Ad 8)
Darko Tomašić izvijestio je nazočne o sastanku koji je održala podružnica
Zagreb. 20 rujna posjetili bi u sklopu izleta mjesto Trokut u Novskoj i prvo
oslobođeno selo Bujavica.
Pokrenuo je pitanje o iznosu koji podružnice dobivaju za izlet. Smatra da bi
podružnice s većim brojem članova trebale raspolagati s većim iznosom.
Krešimir Josipović predložio mu je da izlet organizira s još jednom
podružnicom.
Predsjednik Bonjaj tražio je da se na sljedećoj sjednici svi predsjednici
podružnica očituju o ovom prijedlogu kako bi konačna odluka bila donesena.

predsjednici
podružnica

Krešimir Josipović predložio je da ove godine prikupi informacije o
edukacijama za voditelja čamca i ronjenje. Želi prikupiti ponude koje bi
predsjednik na proljeće mogao koristit prilikom pregovora s Hostinom. Cilj je
poboljšanje kvalitetnog sadržaja u ponudi.
Alen Oreški iznio je primjedbu na web stranicu i zapisnik. Žali se na
neobjavljivanje odrađenih programa i najava za nadolazeće evente na webu.
Smatra da zapisnik u cijelosti ne bi trebao biti objavljivan na netu, ili bi se
trebala napraviti prilagođena verzija Predsjednik Bonjaj predložio je da se
Oreški i Barić čuju i dogovore o najboljem rješenju.
Predsjednik Bonjaj iznio je zahtjev G. Ivančić koja traži isplatu za svoj rad od
trenutka ostavke do pruzimanja dužnosti tajnika od strane Alena Oreškog.
Izglasana je i odobrena isplata u iznosu 5.000,00 kn + doprinosi.

Zapisničarka:
Anita Hofer

Voditelj sjednice:
Zoran Bonjaj
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