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ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

14. travnja 2016.
12,00 – 13,30

NAZOČNI:
Članovi SO: prema popisu
Voditelj sjednice: Siniša Vinković, potpredsjednik Udruge
Zapisničar: Nikolina Udiljak, administratorica Udruge

DNEVNI RED:
1.
Prihvaćanje dnevnog reda (Bonjaj)
2.
Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice SO (Bonjaj)
3.
Prihvaćanje zapisnika s Izvještajnog sabora (Bonjaj)
4.
Utvrđivanje i prihvaćanje liste prijavljenih za MPAO-proljeće
(Ivančić,Bonjaj)
5.
Osnivanje povjerenstva za zapošljavanje djece branitelja (Bonjaj)
6.
Financijske odluke
7.
Slobodna riječ
Ad 1)
Dnevni red nadopunjen je Izvješćem sa sastanka u vezi obilježavanja 20.
obljetnice mirne reintegracije, te je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2)
Nakon kratke rasprave, odlučeno je da se poništi odluka sa 7. sjednice pod
točkom 4): „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.“ S dva suzdržana glasa, odlučeno je da članovi koji odu iz
INA Grupe i zaposle se negdje drugdje, plaćaju punu članarinu, kao i temeljni
članovi koji rade u INA Grupi.
Izvješće sa sastanka održanog povodom obilježavanja 20.obljetnice mirne
reintegracije podnijela je Gordana Ivančić. Sastanak je održan 7. travnja 2016.
god. u prostorijama KVIN-a, u sastavu: Zoran Bonjaj, Tvrtko Grgić, Wahib
Ramadan, Mirko Zelić, Drago Bobetko, Branimir Pelc i Gordana Ivančić.
Odlučeno je da datum obilježavanja bude 24. rujna 2016. god. Okupljanje će
biti u Đeletovcima, gdje će se održati izložba slika i otkrivanje spomen-ploče.
Nakon toga bi se glavni dio programa održao u Vinkovcima. Mirko Zelić
predložio je da nositelj programa bude KVIN, a suorganizator HUNIG. Planira
se zamoliti da pokrovitelji programa budu INA i Ministarstvo branitelja.
Monografija je u postupku izrade. Također se planira formirati izaslanstvo
ispred KVIN-a, s predsjednikom Bonjajem na čelu, koje bi otišlo na razgovor s
INA-om, budući da se još nije odazvao nitko iz PR-a INA-e.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Zapisnik sa 7. sjednice prihvaćen je jednoglasno.
Ad 3)
Zapisnik s Izvještajnog sabora prihvaćen je jednoglasno.
Ad 4)
Izvješće za proljetni dio MPAO podnijela je Gordana Ivančić.
Ukupno je prijavljeno 45 članova + 3 supruge.
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno, prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
Predloženo je da se donese Pravilnik kojim će se definirati kriteriji za slanje
ljudi na MPAO. Također je predloženo da se do sljedeće sjednice razmisli o
kandidatima za Povjerenstvo za izradu Pravilnika.
Ad 5)
Jednoglasno je izabrano Povjerenstvo za zapošljavanje djece branitelja, u
sastavu:
Krešimir Josipović
Ivica Kovačević
Zdravko Makvić
Dragan Šarčević
Igor Šimić.
Članovi povjerenstva trebaju do sljedećeg Središnjeg odbora između sebe
izabrati predsjednika Povjernstva, te donijeti Pravilnik o svom radu, koji će
dati na potvrdu Središnjem odboru. Odluka je donesena jednoglasno.
Ad 6)
Izvješće IN-Računovodstva podnijela je Irena Popijač. Uz jedan suzdržani
glas, donesena je odluka da se dužnicima Damiru Mačeku, Zoranu Ribariću i
Dinku Sadlu pošalje opomena pred ovrhu, tako da se, ukoliko ne započnu s
vraćanjem duga do sljedećeg Središnjeg odbora, može donijeti odluka o ovrsi.
Izvješće Povjerenstva za pomoći podnio je Davor Kovačević. Jednoglasno su
odobrene sljedeće molbe za isplatu pomoći:
Dalibor Šokčević (podružnica Vinkovci) – 1.500 kuna za rođenje djeteta;
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Zlatko Boltiš (podružnica Ivanić Grad) – 1.500 kuna za rođenje djeteta;
Nenad Novak (podružnica Ivanić Grad) – 1.000 kuna za smrt majke.
Molba člana Dinka Rosandića za isplatu jednokratne novčane pomoći zbog
bolesti, ostavljena je za sljedeću sjednicu SO.
S jednim glasom protiv donesena je odluka da KVIN donira 5.000 kuna za
obnovu Vodotornja u Vukovaru.
Jednoglasno je odlučeno da se podružnicama Bjelovar, Đurđevac, Zagreb i
Donji Miholjac isplati po 5.000 kuna za organizaciju izleta.
Ad 7)
Članovi za koje je KVIN uplatio sredstva za Vojnoredarstveno hodočašćr u
Lourdes:
1. Vedran Duda
2. Ivica Klepić
3. Slavko Mamić
4. Ivan Obajdin
5. Branimir Pelc
6. Dragan Šarčević
7. Miljenko Udiljak
8. Zoran Živković.
Predsjednik Bonjaj bio je na sastanku braniteljskih udruga kod ministra
branitelja. Zabilješku s tog sastanka pročitao je Siniša Vinković; ona se prilaže
zapisniku i čini njegov sastavni dio. Ministar Tomo Medved tada je predložio
da se za svako funkcionalno područje njegovog programa (stradalnici
Domovinskog rata, civilne žrtve...) osnuje radna skupina u sastavu iskusnih i
stručnih predstavnika udruga koji bi uz stručnu, pravnu i administrativnotehničku podršku djelatnika Ministarstva branitelja definirali ključne probleme
konkretnog područja te predložili zadovoljavajuće rješenje. Jedno od tih
područja je objedinjavanje svih braniteljskih i stradalničkih prava u jedinstven
zakon. Obzirom da je KVIN udruga čiji su članovi uglavnom zaposleni
branitelji, a da kategorije zaposlenih branitelja u aktualnom Zakonu nema, mi
bismo sudjelovali u izradi članaka koji se odnose na zaposlene hrvatske
branitelje. Jednoglasno je prihvaćeno da u radnoj skupini bude Siniša
Vinković.
Siniša Vinković izvijestio je o stanju kolektivnih pregovora. Objavljen je
prekid pregovora jer se Sindikat nije mogao složiti s Poslodavcem o smanjenju
materijalnih prava, osobito smanjenju prava na mjesečnoj razini (plaća i
dodatak na plaću), te dodatak za smjenski rad i putne troškove. Dogovoreno je
da dodatak za smjenski rad i putni troškovi ostaju isti. Svi ostali dijelovi
financijskog paketa se trenutno rješavaju u postupku mirenja. Svi sindikati su
iznijeli zajednički prijedlog poslodavcu, te se čeka očitovanje predstavnika
poslodavca Tvrtka Perkovića o tome. Trenutno je na snazi Pravilnik o radu.
Stjepan Vrbin podnio je potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu iz 2005.
godine. Njegov podnesak je jednoglasno odbačen zbog nepotpune
dokumentacije, te je odlučeno da se od njega zatraži da dostavi novu potvrdu

MORH-a, koja ne smije biti starija od šest mjeseci. Nakon toga će se protiv
njega nastaviti disciplinski postupak zbog nedoličnog ponašanja.
Jednoglasno je odlučeno da se podružnici Moslavačka Gračenica odobri
provođenje projekta „Edukacija mladih – Da se ne zaboravi“.
Odbijen je zahtjev za članstvo u KVINU Ivanu Posejpalu, jer nema
dokumentaciju koja bi potvrdila njegov status hrvatskog branitelja, te stoga
prema Statutu ne može biti temeljni član Udruge.
Prijedlog za pridruženo članstvo za Vladu Vinceljaka ostavljen je za sljedeću
sjednicu.
Odbijen je zahtjev za članstvo Niki Androševiću, s obzirom na to da ga nema
evidentiranog u registru hrvatskih branitelja, te zbog toga, prema Statutu, ne
može biti temeljni član Udruge.
Odbijen je zahtjev za članstvo bivšem članu KVIN-a Zlatku Majnariću, zbog
svojevoljnog istupanja iz Udruge, jer u Statutu stoji odredba iz čl. 18. :“ Član
koji je istupio ili je isključen iz članstva nema se pravo ponovno učlaniti.“.
Sve odluke donesene su jednoglasno.

Zapisničar:
Nikolina Udiljak,

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

