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ZAPISNIK S 14. SJEDNICE SREDIŠNJEG ODBORA

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

NAZOČNI:
Članovi: prema popisu
Voditelj sjednice: Zoran Bonjaj, predsjednik

DNEVNI RED:

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

Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje zapisnika s 13. sjednice SO (Bonjaj)
Prihvaćanje zapisnika sa Sabora 25.11.2016.
Izvješće predsjednika sa sastanka u Ministarstvu hrvatskih
branitelja(Bonjaj)
Izvješće o dodijeljenim stipendijama djeci branitelja (S.Vinković)
Donošenje odluke o zapošljavanju administratora (Bonjaj)
Financijske odluke (Kovačević, Popijač)
Slobodna riječ

Ad 1)
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno
Ad 2)
Zapisnik s 13. sjednice prihvaćen je jednoglasno.
Ad 3)
Zapisnik sa Sabora KVIN-a održanog 25. studenoga 2016. prihvaćen je
jednoglasno.

23. siječnja 2017.
12,00 – 14,00
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Ad 4)
Predsjednik Zoran Bonjaj bio je pozvan na sastanak u ministarstvo hrvatskih
branitelja te je izvijestio o glavnim točkama koje su raspravljene, uz
napomenu da je prezentacija bila jako opširna, nikakav pisani materijal nije
dobio, pa je Siniša Vinković, član radne skupine Ministarstva zadužen za
pribavljanje točnih podataka, odnosno zapisnika.
Ukratko:
- U prijedlogu novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata nema nikakvih promjena što se tiče prava radnoaktivnih branitelja;
- Zaključeno je da će Ministarstvo tijekom 2017. godine „oduzeti“
braniteljski status svima koji su sada evidentirani u Registru branitelja,
a nisu bili u postrojbama koje su imali izravan kontakt s protivničkom
stranom, tj. agresorom. Slijedom toga, priznao bi se status
pripadnicima Narodne zaštite, ali samo onima koji su djelovali na
područjima gdje su imali izravni kontakt s agresorom. Status branitelja
dobit će i pripadnici HVO prema istom načelu, tj. ukoliko su bili u
postrojbama na teritoriju RH ili BiH koje su imali izravni kontakt s
agresorom.
Prijedlog Zakona uskoro se upućuje u javnu raspravu, a u Saboru se
očekuje u svibnju 2017.
- KVIN kao jedna od udruga na državnoj razini dobila je stupanj viši
rang i jedna je od 16 udruga branitelja koja ne mora jednu godinu
pauzirati od financiranja Nacionalne zaklade. Irena Popijač je objasnila
da smo dobili, popunili i poslali Plan financiranja za prvo tromjesečje
2017.
- Predsjednik Bonjaj bio je pozvan i odazvao se na svečanu sjednicu
Hrvatskog sabora povodom 25. obljetnice priznanja Republike
Hrvatske. Isto tako odazvao se i na svečani koncert u KD V.Lisinski.
- Za buduće takve pozive i sudjelovanje na svečanostima koja
organiziraju državna tijela zadužio je potpredsjednike i glavnog
tajnika, zbog preopterećenosti na radnom mjestu i u KVIN-u.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Ad 5)
O rezultatima natječaja za stipendiranje djece branitelja, odnosno KVIN-a
izvijestio je predsjednik povjerenstva, Siniša Vinković.
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Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
Ad 6)
Predsjednik Bonjaj objasnio je kako se, nakon isteka Ugovora o radu
dosadašnjoj administratorici, pojavio problem nedostatka takve osobe u
prostorijama KVIN-a tijekom 4 sata dnevno.
Nakon iznesenih prijedloga, zaključeno je da će vrlo konkretno i detaljno
pripremiti tekst natječaja i Pravilnik o zapošljavanju s točnim kriterijima te će
ga dati Središnjem odboru na raspravu i usvajanje.
Prijedlog prihvaćen jednoglasno.

S.Vinković
D.Kovačević

Povjerenstvo za odabir kandidata: Zoran Bonjaj, Mladen Barić, Siniša
Vinković, Branimir Pelc, Gordana Ivančić i Irena Popijač (bez prava glasa).
Prijedlog usvojen većinom glasova uz 1 glas Protiv (Udiljak).
Jurica Olujić, predsjednik Podružnice Zagreb svakodnevno boravi u
prostorijama KVIN-a, prosljeđuje elektronsku poštu i prima stranke cijelo već
šest mjeseci, odnosno od kad je administratorica bila na bolovanju, pa je
predložio da te i slične poslove (Ministarstvo, Grad Zagreb, ishođenje potvrda
itd.) nastavi obavljati i dalje uz naknadu troškova za prijevoz (do najviše
580,00 kn mjesečno).
Prijedlog usvojen jednoglasno.
Ad 7)
D. Kovačević pročitao je prijedlog Povjerenstva za pomoći:
1.000,00 - Zvonko Mihaljević – smrt majke
2.000,00 – Ivanka Koločaj – smrt člana Dubravka Koločaja
1.000,00 – Vlado Haščić – smrt majke
1.000,00 – Davor Pugar – smrt oca
1.500,00 – Sašo Naumovski – smrt supruge
Irena Popijač izvijestila je o isplatama između dviju sjednica te o
dugovanjima članova prema KVINU.
Također je izvijestila o promjeni Zakona o porezu na dohodak, čl.8., st. 9.:
udruge više nisu obvezne uz isplatu pomoći uplaćivati doprinose i poreze nego
imaju prava kao i sindikati, isplaćivati čistu pomoć članu.
U Pravilniku treba izmijeniti članak 8. – popis obvezne dokumentacije uz
D.Kovačević
zamolbu za isplatu pomoći.
Sve financijske odluke usvojene su jednoglasno.
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Ad 8) Slobodna riječ
Jurica Olujić (Zagreb)– izvijestio je da u KBC Zagreb (Rebro) svi branitelji i
članovi njihovih obitelji imaju pravo prednosti kod obavljanja svih
specijalističkih pregleda i pretraga.
Petar Janjić Tromblon – poslao zamolbu za prikupljanje donacije putem
organiziranja turnira u belotu (kotizacija 100 kuna/par) koja bi se transferirala
HVIDRI Dubrava za postavljanje spomen-ploče poginulom branitelju Žarku
Manjkasu Crvenkapi na zgradi gdje je živio i iz koje je otišao u Domovinski
rat.
Nositelj organizacije je Podružnica Zagreb i Jurica Olujić.
Postavljanje ploče predviđeno je za 27. svibnja 2017.
Odluke je donesena jednoglasno.
Darko Sokić (N.Gradiška-Požega) – zamolio za pomoć osmorici branitelja iz
N.Gradiške koji 1. ožujka kreću „Putem Ivana Pavla II“ od Nove Gradiške do
Vatikana gdje će ih nakon 35 dana primiti Papa Franjo.
Prijedlog da ime se pomogne s 1.000,00 kn prihvaćen je jednoglasno, a Bonjaj
će im osigurati je jedno noćenje u zgradi INE u Novskoj.
J.Olujić predložio u pridruženo članstvo TONČIJA MARINKOVIĆA.
Prijedlog je jednoglasno usvojen, a pristupnicu s podacima treba dostaviti
tajnici kako bi bio upisan u bazu podataka.

Zapisničarka:

Predsjednik KVIN-a:

Gordana Ivančić

Zoran Bonjaj

J.Olujić
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