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ZAPISNIK s 27. sjednice Središnjeg odbora

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

NAZOČNI:
Članovi:
Voditelj sjednice:

26.rujan 2018.
12,15 – 14,54

prema popisu
Zoran Bonjaj, predsjednik

DNEVNI RED:
Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje zapisnika s 26. sjednice
Financijske odluke (Popijač, D.Kovačević)
Organizacija i program obilježavanja memorijala Vjekoslav Britvić
(Sokić)
5. Odluka o obilježavanju žrtve Vukovara (posjet Škabrnji ili Vukovaru)
18.11. (Bonjaj)
6. Odluka o sudjelovanju na 26. hodočašću HV, policije i hrvatskih
branitelja, 7.listopada (nedjelja) u Mariji Bistrici (predsjednici
podružnica, Bonjaj)
7. Izvješće sa sastanka u Ministarstvu hrv. branitelja (Vinković)
8. Izvješće Nadzornog odbora (Sokolović)
9. Izvješće sa sportskih igara branitelja INE (Duda)
10. Izvješće PAO Rastovac (Hofer)
11. Izvješće MPAO – jesenski dio, stanje prijavljenih i daljnje aktivnosti
(Hofer)
12. Razno
1.
2.
3.
4.

Ad 1)
Predsjednik Bonjaj pozdravio je okupljene.
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad 2)
Predsjednik podružnice Vinkovci tražio je podružnice da mu šalju materijale
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koje žele objaviti na web stranici. Zvonimir Viher dao je prijedlog da se u
zaduženja umjesto imena i prezimena upisuju funkcije dužnosnika. Prijedlog
je prihvaćen s jednim suzdržanim glasom.
Zapisnik s 27. sjednice prihvaćen je jednoglasno.

Predsjednici
podružnica

Ad 3)
Irena Popijač izjavila je da nema prijedloga Povjerenstva za pomoći:
Predsjednik podružnice Đurđevac izložio je zahtjev Andrije Tržeca., objasnio
je situaciju člana koji je zatražio pomoć. Andrija Tržec na bolovanju je od
2015. Ima velikih zdravstvenih problema. Treba mu novčana pomoć kako bi
kupio drva.
Jednoglasno mu je odobrena isplata u iznosu 3.000,00 kn.
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
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.

Ad 4)
Darko Sokić izvijestio da će se 15. memorijal „Vjekoslav Britvić“ održati u
Novoj Gradiški, 6. listopada u restoranu „Maksimilijan“. Program je poslan na
mail svim predsjednicima podružnica. Prijave članova za sudjelovanje
podružnice trebaju javiti do ponedjeljka 1. listopada. Prijevoz je predviđen
autobusima iz tri smjera: Zagreb, Đurđevac i Donji Miholjac.

Ad 5)
Predsjednik KVIN-a iznio je Središnjem odboru prijedlog, koji dolazi iz
podružnice Donji Miholjac, prema kojemu bi ove godine naši članovi bili
upućeni u Škabrnju umjesto tradicionalnog puta u Vukovar. Prijedlog o
odlasku u Škabrnju prihvaćen je jednoglasno. Za pripremu i organizaciju
posjeta Škabrnji zadužen je tajnik podružnice Donji Miholjac koji je odmah
predložio da se zbog velikih udaljenosti organizira i noćenje. Zato će
pripremiti procjenu troškova puta s noćenjem i bez.
Potrebno je napraviti plakat za odlazak u Škabrnju kako bi na vrijeme imali

Donji
Miholjac
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podatak o ukupnom broju zainteresiranih članova.

Tajnik

Ad 6)
Predsjednik KVIN-a pitao je prisutne tko je zainteresiran za odlazak na 26.
hodočašće HV, policije i hrvatskih branitelja, 7.listopada (nedjelja) u Mariji
Bistrici. Prijavio se Predsjednik podružnice Zagreb.
Zagreb
Ad 7)
Predsjednik KVIN-a iznio je umjesto Potpredsjednika izvješće sa sastanka u
Ministarstvu hrvatskih branitelja. Riječ je o prijavi projekta na natječaj kojim
bi primili sredstva za projekt koji bi izradili, a kojem bi voditelj bio
Potpredsjednik KVIN-a. Projektom bi uključili programe PAO i MPAO, uz
proširenja postojećih aktivnosti. Partnerstvo je u projektu obavezno.
Središnji odbor jednoglasno se složio s takvom prijedlogom projekta.
Potpredsjednik KVIN-a zadužen je da izradi projektni prijedlog.

Ad 8)
Izvješće Nadzornog odbora, prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
Povela se rasprava i doneseni su sljedeći zaključci:
Potrebno je hitno dostavljati skenirane račune tajniku, a original poslati
poštom.
1. Potrebno je dostaviti potvrde o uplaćenoj participaciji prije odlaska na PAO
i MPAO, 7 dana ranije. U protivnom će kandidati biti brisani s prijavne liste.
2. Svakom računu konzumacije jela i pića obavezno priložiti popis ljudi koji
su sudjelovali prilikom konzumacije.
3. Prilikom preuzimanja robe plaćene predračunom treba tražiti originalan
račun, te potom odmah dostaviti račun tajniku (skenirano i u izvornom
obliku).
4. Član koji je na dugotrajnom bolovanju nije dužan za taj period podmiriti
članarinu, do okončanja bolovanja.
5. Središnji odbor treba odlučiti o broju kalendara koje treba odštampati.
Odlučeno je da se ove godine tiska 1000 komada za podružnice i 100 za
Središnji odbor. Ukupno 1100 komada.
Ovi prijedlozi Nadzornog odbora jednoglasno su prihvaćeni.
Dužnici mogu svoj dug za participacije uplatiti do kraja listopada. Ta je
odluka Središnjeg odbora prihvaćena jednoglasno dok je točka Nadzornog
odbora o sankcioniranju neplatiša odbijena.

Potpredsjedni
k KVIN-a
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Ad 9)
Glavni sportski voditelj pročitao je izvješće sa sportskih susreta branitelja
INE. Izvješće se prilaže i čini sastavni dio zapisnika.

Ad 10)
Izvješće PAO Rastovac pročitao je predsjednik podružnice Stružec-PopovačaOkoli koji je bio voditelj 2. grupe u Rastovcu. Prilaže sei čini sastavni dio
zapisnika.

Ad 11)
Izvješće MPAO pročitala je administratorica. Prilaže se i čini sastavni dio
zapisnika.

Ad 12)
Podružnica Vinkovci u 10 mjesecu išla bi na izlet, u okolini Vinkovaca,
preostala sredstva bi prenamijenili za Božićni/Novogodišnji domjenak.
Podružnica Zagreb odgodila je izlet svoje podružnice do daljnjeg.
Podružnica Bjelovar 29. rujna planira sudjelovanje na mimohodu u Bjelovaru.
Predviđa troškove za 4 lampiona. Troškovi su jednoglasno odobreni
Podružnica Zagreb predlaže da se se novac za izlete drugačije rasporedi.
Prijedlog nije prihvaćen.
Prijedlog da ostane 5.000,00 kn po podružnici i da se sredstva mogu
prenamijeniti za Božićni domjenak prihvaćen je s jednim glasom protiv.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Zapisničarka:
Anita Hofer

Voditelj sjednice:
Zoran Bonjaj

