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ZAPISNIK sa Svečane sjednice Središnjeg Odbora

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

NAZOČNI:
Članovi:
Voditelj sjednice:

13. prosinac 2017.
12,20 – 13,20

prema popisu
Zoran Bonjaj, predsjednik

DNEVNI RED:

Ad 1)
Predsjednik Bonjaj izvijestio je prisutne o pogodnostima koje donosi
novi zakon o hrv. braniteljima.
Nakon kratke rasprave zaključeno je da bi trebalo u ministarstvo poslati dopis
i zatražiti ih brošuru o pogodnijem prelasku u mirovinu prema novom zakonu
o hrv. braniteljima.
U siječnju planira donijeti zaključke sa sastanka užeg predsjedništva, te
razriješiti situaciju vezanu za primjedbe iznesene na Saboru KVIN-a. Sporne
nepravilnosti i ponašanje na Saboru rješavat ćemo u siječnju.
Svima se zahvalio na angažmanu i aktivnostima u ovoj godini, te uspješnjoj
suradnji koju očekuje i nadalje. Pozvao je okupljene da se obrate S. odboru.
K. Josipović, predsjednik podružnice Ivanić Grad, svima je zaželio uspješnu
suradnju i sretnu novu godinu.
Isto su učinili Dragan Baričević, predsjednik podružnice Donji Miholjac, i
Boris Pačarić, dopredsjednik iste podružnice.
Miljenko Udiljak predložio je Stjepana Budinskog za novog pridruženog
člana. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Izrazio je svoje nezadovoljstvo zbog neplaćenih putnih troškova. Uz
spomenuti nalog nije bio priložen račun pa Popijač objašnjava da bez računa
nije mogla isplatiti. Udiljak ističe kako mu je glavni tajnik rekao da može
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tražiti povrat putnih troškova bez računa.
Za isplatu putnih troškova bez računa nedostaje nam obračunska jedinica,
imamo tek prijedlog, a za sljedeću sjednicu SO treba pripremiti odluku.
Siniša Sokolović postavlja pitanje zašto odluku ne donesemo sada.
Predsjednik Bonjaj odgovara da će se ovako bolje pripremiti putni nalog i
obračunska jedinica.
Bonjaj predlaže da S. Vinković pripremi pravilnik s putnim nalogom koji će
biti dostupan svima prije sljedeće sjednice kako bi svi mogli na vrijeme
iznijeti eventualne primjedbe. Obračunska jedinica će biti poznata na vrijeme
kako bi se svi upoznali s iznosom. Ovakav prijedlog prihvaćen je jednoglasno.
Glavni tajnik traži da se njegov status riješi. Izrazio je nezadovoljstvo
provlačenjem svog imena kroz zapisnik zadnjeg Sabora.
Bonjaj predlaže da se na sljedećoj sjednici Središnjeg odbora Pelca oslobodi te
dužnosti i da gl. tajnik do sljedećeg Sabora bude vršitelj dužnosti te funkcije
sa adresom u Zagrebu. Bonjaj se zahvalio Pelcu na obavljanju dužnosti i
međusobnoj suradnji kojom je zadovoljan i na koju nema zamjerki.
Bonjaj je nastavio i na suradnji se zahvalio Jurici Olujiću koji se pokazao
radišan i na raspolaganju. Zbog Statuta traži od Olujića da napravi Izbornu
skupštinu na kojoj će biti izabran novi predsjednik podružnice Zagreb.
Miljenko Udiljak upitao je prisutne razmišljaju li što će biti za desetak godina
i upozorio na bojazan nestanka KVIN-a.
Bonjaj je odgovorio da su KVINovci prvenstveno branitelji zaposleni u INI.
Što se tiče planova, udrugu otvaramo prema zakladi. Nadovezao se Vinković
istaknuvši da značajna sredstva primamo iz INE koja ta sredstva namijenjuje
braniteljima – svojim zaposlenicima. Zbog vjerojatnosti smanjenja tih prihoda
Mladen Barić budućnost KVIN-a vidi u promjeni orijentacije prema zakladi.
Dragan Šarčević smatra da bi umirovljenici iz Zagreba trebali ostati na svojim
fukcijama. Zabrinut je da se neće pronaći adekvatna zamjena za njih.
Mladen Barić nastavlja da radno aktivni članovi moraju biti na pozicijama
zbog operativnih stvari na koje podsjeća, a ističe da su nedavno bili nadglasani
na Saboru koji je većinski odlučio o spornoj točki.
Barić je nastavio o deset programa koji provodi Udruga i naglasio da
umirovljenici sudjeluju u svima.
Miljenko Udiljak nezadovoljan je postojećim stanjem. Želi da umirovljenici
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budu oslobođeni plaćanja participacije za Daruvarske toplice. Bonjaj odgovara
da INA u sporazumima ne spominje umirovljenike.
Ističe da KVIN radi kako treba. Objašnjava da dio članarina ide za
participaciju umirovljenicima i možemo mijenjati eventualno udio koji će se iz
članarina odvajati za umirovljenike.
Bonjaj napominje da je 90 naših članova umirovljenika i da su uključeni u sve
aktivnosti udruge. KVIN je udruga na državnoj razini koja se okreće civilnom
društvu. Taj je smjer nužan zbog neizvjesnosti dugotrajnog sporazuma s
INOM. Svaka rasprava i prijedlog o daljnjem usmjerenju je dobrodošao, ističe.
Svima se zahvalio na prošlogodišnjoj suradnji, zaželio čestit Božić i sretnu
novu godinu!
Zapisničarka:
Anita Hofer

Voditelj sjednice:
Zoran Bonjaj

