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ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

23. veljače 2016.
12,00 – 14,30

NAZOČNI:
Članovi SO: prema popisu
Voditelj sjednice: Zoran Bonjaj, predsjednik Udruge
Zapisničar: Nikolina Udiljak, administratorica Udruge

DNEVNI RED:
Prihvaćanje dnevnog reda (Bonjaj)
Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice SO (Bonjaj)
Financijske odluke (I.Popijač; D.Kovačević)
Ažuriranje članstva (Bonjaj, podružnice)
Priprema za Sabor:
- izvješća o radu: - KVIN-a i SO (predsjednik KVIN-a)
- Nadzornog odbora (predsjednik NO, INRačunovodstvo)
- Suda časti (predsjednik SČ)
- Povjerenstva za pomoći (predsjednik Povjerenstva)
- predlaganje i prihvaćanje radnih tijela Sabora
- isticanje zastupnika (po 5 iz svake podružnice)
- predlaganje financijskog plana za 2016.
- ostalo
1.
2.
3.
4.
5.

9.

Slobodna riječ

Ad 1)
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.
Ad 2)
Zapisnik sa 6. sjednice prihvaćen je jednoglasno.
Ad 3)
Financijsko izvješće podnijela je Irena Popijač. Dužnici Damir Maček i Zoran
Ribarić u razgovoru s Gordanom Ivančić izjavili su da su spremni vraćati dug,
tako da se on za sada neće otpisivati. Predloženo je da se poništi odluka s 1.
sjednice Središnjeg odbora, održane 28. travnja 2015. god., kojom se Đuri
Dančeku dodjeljuje financijska pomoć u iznosu od 8.000 kuna (4.000 kn u
gotovini, te donacija bijele tehnike u vrijednosti od 4.000 kn), te da se donese
nova odluka kojom se Đuri Dančeku dodjeljuje 4.000 kuna u gotovini, na što
će se platiti porez i doprinosi. Odluka je donesena s jednim glasom protiv.
Davor Kovačević podnio je izvješće Povjerenstva za pomoći. Darku Tomašiću
odobreno je 1.500 kn za smrt supruge, Jozi Andriću 1.000 kn za smrt oca,
Darku Matkeriću 1.000 kn za smrt oca, Branimiru Pelcu 1.000 kn za smrt
majke, Nikoli Krznariću 1.000 kn za smrt oca, te Željku Pleši 1.000 kn za smrt
oca. Odluka o dodjeli pomoći donesena je jednoglasno.
Ad 4)
Uz dva glasa protiv, odlučeno je da predsjednici podružnica, u dogovoru s
Nikolinom Udiljak, pošalju uplatnice za plaćanje članarine svim
umirovljenicima, odnosno onima kojima se više ne obustavlja članarina od
plaće. Obzirom na to da su neki predsjednici podružnica već djelomično sami
to odradili, trebaju javiti Nikolini Udiljak popis onih kojima uplatnice još nisu
dostavljene.
Dogovoreno je da članarina za članove KVIN-a koji su prestali raditi u INA
Grupi, bez obzira na to jesu li u mirovini, ili rade negdje drugdje, iznosi
120,00 kuna.
Ad 5)
Predsjednik KVIN-a Zoran Bonjaj podnio je izvješće o radu KVIN-a i
Središnjeg odbora u 2015. godini.
Predsjednik Nadzornog odbora Siniša Sokolović podnio je izvješće o radu
Nadzornog odbora; izvješće IN-Računovodstva podnijela je Irena Popijač.
Predsjednik Suda časti Davor Špoljarić podnio je izvješće o radu Suda časti.
Predsjednik Povjerenstva za pomoći Davor Kovačević podnio je izvješće o
radu Povjerenstva.
Sva izvješća prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.
Ad 6)
Za predsjednika Radnog predsjedništva izabran je Dragan Šarčević, a za
članove Davor Kovačević i Boris Cafuk.
Za članove Verifikacijske komisije izabrani su: Siniša Sokolović, Andrija
Ričko i Danko Jurina. Za zapisničarku izabrana je Gordana Ivančić.
Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su: Branimir Pelc i Jurica Olujić.
Radna tijela Sabora prihvaćena su jednoglasno.

Predsjednici
podružnica,
N. Udiljak

Ad 7)
Istaknuto je po pet zastupnika za Sabor iz svake podružnice. (Popis u prilogu.)
Ad 8)
Predsjednik Bonjaj predložio je financijski i operativni plan za 2016. godinu.
Planovi za 2016. god. prihvaćeni su jednoglasno, te se prilažu zapisniku i čine
njegov sastavni dio.
Ad 9)
U dnevni red za sljedeću sjednicu SO treba uvrstiti točku: Osnivanje
Povjerenstva za zapošljavanje djece branitelja.
Zgrada INA-e u Šubićevoj 29 vjerojatno će biti prodana, a u njoj se nalaze
dva, za KVIN značajna, obilježja: 1. dvorana u kojoj je održan 1. Sabor na
kojem je proglašena neovisnost Hrvatske o čemu svjedoči ploča pred zgradom,
te 2. imena radnika INA-e poginulih u Domovinskom ratu koja se nalaze na
spomeniku u auli. Predloženo je da se pošalje dopis Vladi RH, Predsjednici
RH, Saboru RH i Ministarstvu gospodarstva u kojem se traži zaštita navedenih
obilježja od eventualne devastacije, kako bi se na temlju toga od INA-e moglo
zatražiti da u kupoprodajni ugovor unese odredbu o tome. Jednoglasnom
odlukom Predsjednik Bonjaj ovlašten je da Koordinaciji udruga INA-e
predstavi dopis kako bi ga zajednički mogli poslati navedenim tijelima.
Jednoglasno je odlučeno da na Vojnoredarstveno hodočašće u Lourdes, na
trošak Ministarstva branitelja ove godine ide Milan Šelimber. Imena članova
koji će u Lourdes ići na trošak KVIN-a treba javiti do 28. veljače kako bi se
popis prijavljenih mogao predati u Vojni ordinarijat.
S obzirom na to da je sve manje članova zainteresirano za PAO u Rastovcu,
predsjednik Bonjaj predložio je INA-i da se u okviru sredstava kojima se
financira PAO Rastovac proširi asortiman ponuda. KVIN je dobio ponudu za
MPAO od Toplica Sveti Martin na Muri. Menadžerica za prodaju Mirna
Mimić prisutne je upoznala s ponudom koja će se uzeti u razmatranje.

Zapisničar:
Nikolina Udiljak,

Predsjednik KVIN-a:
Zoran Bonjaj, dipl.ing.

G. Ivančić

