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ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

20. listopada 2015.
12,00 – 14,30

NAZOČNI:
Članovi SO: prema popisu
Voditelj sjednice: Zoran Bonjaj, predsjednik Udruge
Zapisničari: Gordana Ivančić, tajnica; Nikolina Udiljak, administratorica

DNEVNI RED:
1.
Prihvaćanje dnevnog reda (Bonjaj)
2.
Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice SO (Bonjaj)
3.
Financijske odluke (In-Računovodstvo; D.Kovačević)
4.
Izvješće Nadzornog odbora (Sokolović, Popijač)
5.
Izvješće s PAO Rastovac i Sportskih igara udruga INE (Ivančić,
Majdek)
6.
Izvješće s MPAO, jesenski dio (Ivančić)
7.
Izvješće s Memorijala V.Britvić (Vinković)
8.
Izvješće sa sastanka s poslovodstvom o Maloprodajnim servisima
(Bonjaj)
9.
Izvješće sa sastanka u Udruzi specijalne policije (Pelc)
10.
Dogovor o pripremi projekta "20 godina od mirne reintegracije"
(Bonjaj)
11.
Dogovor za obilježavanje žrtve Vukovara 18.11.2015.
12.
Utvrđivanje temeljnog članstva KVIN-a (Bonjaj, podružnice)
13.
Slobodna riječ

Ad 1)
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Ad 2)
Zapisnik s 3. sjednice prihvaćen je jednoglasno.
Ad 3)
Izvješće Povjerenstva za pomoći podnio je Davor Kovačević. Odobrena je
pomoć Vladi Markušu, u iznosu od 1.000 kuna, za smrt oca. Odluka o
molbi sina pokojnog člana KVIN-a, Davora Fanjkutića za financijsku
pomoć pri studiranju, odgođena je do sljedećeg Središnjeg odbora, odnosno
do dolaska nekog od predstavnika PSP-a, kako bi se porazgovaralo o ovom
slučaju. Predmet Ivana Ćurkovića odgođen je za sljedeću sjednicu
Središnjeg odbora, jer je tek na ovu sjednicu donio svu potrebnu
dokumentaciju.
Izvješće IN-Računovodstva podnijela je Irena Popijač. Obzirom na nastale
zakonske promjene, više neće biti moguće isplaćivanje pomoći, bez
plaćanja poreza i doprinosa na isplaćeni iznos. I. Popijač zadužena je da
pokuša pronaći alternativu, kako bi se i dalje moglo pomagati članovima
KVIN-a, jer je to jedna od glavnih svrha Udruge. Budući da Đuro
Đurašević nije dostavio predračun za kupovinu školskih knjiga, poništava
se odluka s 2. sjednice Središnjeg odbora da se knjige kupe po predračunu,
i odlučeno je da mu se dio pomoći odobren za udžbenike isplati u prema
računima koji su dostavljeni u udrugu. Udruge iz iz Domovinskog rata koje
imaju ugovorenu institucionalnu podršku Nacionalne zaklade trebaju
uvrstiti trosak revizorskog uvida u financijska izvjesca za 2015. godinu u
specifikaciju troskova za 2016. godinu. Irena Popijač obavljat će sve
potrebne konzultacije s nadležnom revizoricom.
Sve financijske odluke donesene su jednoglasno.
Ad 4)
Siniša Sokolović podnio je izvješće s 3. sjednice Nadzornog odbora.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, prilaže se zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Ad 5)
Izvješće o PAO Rastovac podnijela je Gordana Ivančić. U jesenskom
terminu na PAO u Rastovcu bile su dvije grupe, u prvoj grupi bilo je 30, a
u drugoj 13 sudionika. Ukupan trošak za jesenski dio PAO iznosi
75.336,24 kn, a za cijelu 2015.godinu 92.859,24 kune.
Izvješće o Sportskim igrama u Rastovcu podnio je Željko Majdek. Po
završetku Sportskih igara, oko 16,30 sati, organiziran je zajednički odlazak
u Tisno, gdje su članove KVIN-a dočekali domaćini, branitelji iz Tisnog.
Položen je vijenac i zapaljene svijeće na spomeniku palim i umrlim
braniteljima te na spomeniku vatrogascima. Nakon toga nastavljeno je
zajedničko druženje.
Izvješća su prihvaćena jednoglasno.
Ad 6)
Izvješće o MPAO u Daruvaru za jeenski dio podnijela je Gordana Ivančić.

1. grupa – 21 sudionik + dvije pratilje
2. grupa – 24 sudionika + 2 iz PSP-a i Plinacra (sami plaćaju)
3. grupa - 27 sudionika + 2 iz PSP-a.
Ukupni troškovi za jesenski dio PAO-a iznose 122.430 kuna.
Predsjednik Bonjaj predložio je da se u Daruvar i Rastovac uputi dopis u
kojem se zahvaljuje na gostoprimstvu, te im se KVIN preporuča za daljnje
korištenje njihovih usluga i moli da razmisle o smanjenju cijena. Izvješće i
prijedlog su jednoglasno prihvaćeni.
Ad 7)
Izvješće s Memorijala Vjekoslav Britvić podnio je Siniša Vinković.
Memorijal je održan 8. i 9. listopada 2015. u Iloku. Sudjelovalo je
šezdesetak članova KVIN-a i gosti. Ukupni troškovi za Ilok iznose
47.534,78 kuna. Izvješće se prilaže zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Predsjednik Bonjaj predložio je da se Gradu Iloku i kulturno-umjetničkom
društvu iz Mađaske pošalju zahvalnice, jer su nam omogućili realizaciju
Memorijala. Izvješće i prijedlog jednoglasno su prihvaćeni.
Ad 8)
Predsjednik Bonjaj podnio je izvješće sa sastanka s poslovodstvom o
Maloprodajnim servisima. Kako bi se spriječilo širenje netočnih
informacija o pravima branitelja, zaposlenika INA-Trgovine (maloprodaje),
iznesene su sljedeće činjenice, s kojima je potrebno upoznati članove
KVIN-a:
1) Sporazum o pravima branitelja DR - radnika INA d.d. potpisan
25.10.2013. godine je na snazi i primjenjuje se neovisno o drugim
internim aktima Poslodavca (Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu
..), te ne ovisi ni o isteku važenja istih.
2) Ukoliko se ostvare svi preduvjeti za realizaciju poslovanja u INA
Maloprodajni servisi (INA MS), tj. 70% radnika koji pristaju na rad
u INA MS, na inzistiranje braniteljskih udruga pristupit će se
pregovorima za sklapanje posebnog Sporazuma o pravima
branitelja DR - radnika INA MS.
3) Radnici maloprodaje koji ne žele potpisati nastavak radnog odnosa
u INA MS bit će uključeni u budući kolektivni višak, nakon
realizacije novog modela poslovanja u INA MS.
Slijedom toga, radnici maloprodaje koji ne žele nastaviti raditi u
INA MS, a imaju braniteljski status bit će zbrinuti prema
odredbama važećeg Sporazuma o pravima branitelja DR - radnika
INA d.d. potpisanog 25.10.2013. godine i neće im se tražiti novi
poslovi unutar INA Grupe (osim poslova prodavača za koje se
prikupljaju podaci o interesu kandidata).
4) Otpremnine za radnike INE s braniteljskim statusom u slučaju
poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza definirane su važećim
braniteljskim Sporazumom sklopljenim u INI.

5) Od maloprodajnog osoblja se, u okolnostima prijelaznog razdoblja
do stvarnog prelaska radnika u INA MS, očekuje dosljedno
ispunjavanje radnih obveza i poštivanje internih propisa, posebno
zbog toga što na mnogim BP sada zajedno rade radnici koji jesu i
oni koji nisu prihvatili radni odnos u INA MS, što će Poslodavac
pratiti u okviru zakonskih i internih propisa.
Predsjednici podružnica trebaju svojim članovima proslijediti ove
informacije.
Ad 9)
Izvješće sa sastanka u Udruzi specijalne policije podnio je Branimir Pelc.
Na sastanku je odlučeno da će se 20.10. u 12,00 sati održati konferencija za
tisak na koju će se pozvati braniteljske udruge. Odlučeno je da šator u
Savskoj ostaje do daljnjega, te da zahtjevi Vladi ostaju isti, bez obzira na
ishod izbora.
Ad 10)
Mladen Barić predložio je tiskanje brošure, projekciju nekog od filmova iz
arhivske građe, te postavljanje ploče kao spomen obilježja na mirnu
reintegraciju u Đeletovcima. Program bi započeo svečanim otvorenjem
spomen-ploče u Đeletovcima, a završio u gradskoj vijećnici u Vinkovcima,
gdje bi se održala projekcija filma te predstavile i podijelile brošure.
Predsjednik Bonjaj predložio je da se sazove novi sastanak Radne skupine
za dogovor o obilježavanju 20. godišnjice mirne reintegracije za 4.
studenog. Jednoglasno je odlučeno da M. Barić bude nosioc projekta „20.
godina od mirne reintegracije“, u dijelu koji će se realizirati na području
Đeletovaca i Vinkovaca.
Ad 11)
Podružnice do 3. studenog trebaju G. Ivančić javiti broj ljudi
zainteresiranih za odlazak u Vukovar, kako bi se znalo o kolikim se
troškovima radi te u skladu s tim pristupilo organizaciji obilježavanja
obljetnice.

Podružnice

Ad 12)
Jednoglasno je odlučeno da Sud časti do Izvještajnog sabora treba napraviti
reviziju temeljnog članstva KVIN-a.
Ad 13)
Dragan Šarčević jednoglasnom odlukom je ovlašten da ide na sastanak
Povjerenstva za školovanje branitelja gdje bi se trebao donijeti Pravilnik o
stipendiranju branitelja.
Jednoglasno je odlučeno da će se tiskati 1.500 kalendara, za što je zadužen
Branimir Pelc.

Sud časti

Podružnice Moslavačka Gračenica i Stružec-Popovača-Okoli organiziraju
25. listopada jednodnevni izlet u Rastoke.
Podružnica Vinkovci organizirat će druženje od sredstava koja su im
preostala od izleta u Jankovac za one članove koji nisu mogli ići na izlet.
Budući da T-Com KVIN-u već gotovo mjesec dana ne omogućuje
korištenje telefonske usluge, usprkos višestrukim intervencijama od strane
KVIN-a, jednoglasno je odlučeno da se pričeka još tjedan dana, i ukoliko
se nakon toga ne uspostavi telefonska linija, KVIN će raskinuti ugovor s TComom.
Na prijedlog podružnice Đurđevac, odlučeno je da se za Stjepana Vrbina
pokrene postupak pred Sudom časti zbog neprimjerenog ponašanja na
memorijalu u Iloku i Vukovaru, čime se šteti ugledu KVIN-a. Podružnica
Bjelovar treba podnijeti pismeni zahtjev Sudu časti.
Podružnica Donji Miholjac predložila je za počasno članstvo u KVIN-u:
Nikolu Masnikosu, Gorana Sokola i Vladu Međugorca, te premještanje
Nade Galić iz počasnog u pridruženo članstvo.
Predloženo je da se do kraja godine osnuje Povjerenstvo za zapošljavanje
djece branitelja te je do sljedećeg Središnjeg odbora potrebno razmisliti o
kandidatima.
Svi prijedlozi prihvaćeni su jednoglasno.

Zapisničari:

Predsjednik KVIN-a:

Gordana Ivančić
Nikolina Udiljak

Zoran Bonjaj, dipl. ing.

