Udruga branitelja
Domovinskog rata
INA-NAFTAPLINA
Šubićeva 29
10000 Z A G R E B
Tel/fax: 01/ 4593-049
E-mail: udruga.kvin@zg.ht.hr
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Zagreb, 20.03.2018.

Br: N-20/18-ZB/AH

ZAPISNIK s 22. sjednice Središnjeg Odbora

PREMA USVOJENOM DNEVNOM REDU

NAZOČNI:
Članovi:
Voditelj sjednice:

15. ožujka 2018.
12,20 – 13,40

prema popisu
Zoran Bonjaj, predsjednik

DNEVNI RED:

Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje zapisnika s 21. sjednice
Financijske odluke (Popijač, D.Kovačević)
Izvješće o aktivnostima vezanim za NZCD (Bonjaj, Vinković)
Zakon o pravima hrvatskih branitelja, pojašnjenje novih odredbi
podružnicama (Bonjaj,Vinković)
6. Ugovor za MPAO Daruvarske Toplice i informacije o Sportskim
igrama branitelja INE (Bonjaj)
7. Ugovor za PAO Hostin, informacija (Bonjaj)
8. Odluka o upućivanju na hodočašće u Lourdes (Bonjaj)
9. Informacija – razrješenje dužnosti tajnice KVIN-a (Bonjaj)
10. Razno
1.
2.
3.
4.
5.

Ad 1)
Predsjednik udruge Zoran Bonjaj pozdravio je nove članove Središnjeg
odbora, predsjednika i potpredsjednika podružnice Zagreb. Čestitao im je na
izboru, te pozvao na uspješnu suradnju.
Predsjednik podružnice Zagreb, Darko Tomašić, predstavio je potpredsjednika
podružnice Zagreb – Igora Sruka okupljenima.
Dnevni red potom je prihvaćen jednoglasno.

Zaduženja:
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Ad 2)
Zapisnik sa 21. sjednice prihvaćen je jednoglasno.
(Miljenko Udiljak imao je primjedbu. Kaže da nije upoznat sa sadržajem
zapisnika jer nema e-mail, a predsjednik podružnice Bjelovar nije našao
vremena da mu ga pročita.) Mladen Barić pojasnio mu je da se svi zapisnici
nalaze na web stranici udruge i dostupni su svima koji ih žele čitati.
Bonjaj je izvijestio o edukacijama branitelja o novom mirovinskom zakonu
koje je predsjedništvo počelo provoditi. Provedena je edukacija u podružnici
Ivanić-Grad gdje je odaziv bio iznad svih očekivanja. Pozivu su se odazvale
sve braniteljske udruge s tog područja. Plan je obići sve podružnice te
informirati ostale braniteljske udruge s njihovog područja o novim zakonskim
odredbama.
Edukacije će se održati u Zagrebu, Sisku, Rijeci, Đeletovcima, Vinkovcima,
Đurđevcu, Popovači, Novskoj i Novoj Gradišci. S. Vinković, pravnik –
potpredsjednik udruge pripremio je prezentaciju koju će prilagoditi raznim
pitanjima sudionika. Unatoč najavljivanju da će uvjeti za odlazak u
braniteljske mirovine biti povoljniji prema novom zakonu, branitelji će imati
manje mirovine u odnosu na one koji nisu bili u ratu! Prema izračunima iz
odredbi novog zakona branitelji moraju biti dragovoljci ili imati 2 godine u
borbenim postrojbama (700 dana) da bi se izjednačili s ostalima. Postoji velik
interes za ovu edukaciju. Već je dogovorena suradnja sa ZAK-om i
KVDR-om, te se planiraju edukacije u Sisku i Rijeci. Riječ je o kvalitetno
osmišljenom programu koji planiramo provesti kroz travanj i svibanj.
Dragan Šarčević, predsjednik podružnice Moslavačka Gračenica, izvijestio je
da će njegova podružnica održati edukaciju 22. ožujka u 17 sati u Popovači u
Vinskom domu.
Bonjaj poziva predsjednike podružnica da se dogovore o terminu sa
predavačima i u što kraćem vremenskom roku odrede termine i mjesto
održavanja edukacija.
Krešimir Josipović treba izvijestiti o ostvarenom kontaktu sa kumčetom
udruge, Zvonimir Antun Šurlinom, i njegovim potrebama, završio je Bonjaj.

Ad 3)
Izvješće IN-Računovodstva podnijela je Irena Popijač.
Izvješće se odnosi na razdoblje od 19. siječnja do 14. ožujka.
Što se tiče dužnika, situacija je sljedeća:
Ribarić Zoran dužan je 866.08 kn.

Predsjednici
podružnica
Josipović
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Maček Damir dužan je 9.000.00 kn.
Darko Tomašić, predsjednik podružnice Zagreb dobio je zadatak da kontaktira
Maček Damira koji je član njegove podružnice. Treba ga informirati da dug
možemo otpisati tek nakon što se ne iscrpe sve mjere naplate.
Popijač je izvijestila o plaćanjima između dvije sjednice.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno, prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.

Darko
Tomašić

A. Hofer pročitala je prijedlog Povjerenstva za dodjelu pomoći.
Financijske potpore odobrene su sljedećim članovima:
1. Damir Golak – 1.000,00 kn – smrt majke
Prijedlog Povjerenstva prihvaćen je jednoglasno, prilaže se i čini sastavni dio
zapisnika.
2. Zdravko Makvić – 1.000,00 kn – smrt oca, odobreno na 22. sjednici
odlukom Središnjeg odbora.
3. Ivan Mioč – smrt člana udruge – 2.000,00 kn – pomoć obitelji, odobreno na
22. sjednici odlukom Središnjeg odbora.

Ad 4)
Izvješće o aktivnostima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
pripremila je i pročitala A. Hofer.
Prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
S. Vinković pripremio je Pravilnik o službenim putovanjima Udruge branitelja
Domovinskog rata INA – NAFTPLINA, „KVIN“. Pročitao ga je
potpredsjednik Mladen Barić. Pravilnik se prilaže i čini sastavni dio zapisnika.
Prihvaćen je jednoglasno. Zadatak da pripremi nove obrasce za povrat
troškova i povrat troškova prijevoza dobila je administratorica.

Ad 5 )
Predsjednik Bonjaj nadopunio je izvješće o edukacijama. Traži podružnice
koje se nalaze u neposrednoj blizini (Bjelovar/Đurđevac, Popovača/Gračenica)
da se povežu i zajedno održe edukacije u suradnji i dogovoru s izvoditeljima.

Ad 6)
Predsjednik Bonjaj izvijestio je o potpisanom ugovoru za MPAO u

Hofer
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Daruvarskim Toplicama. Ugovor je prihvaćen jednoglasno.
Nadalje, Sportske igre branitelja INE održati će se početkom rujna ove godine
u organizaciji KVDR-a, rekao je Bonjaj. Na njima će sudjelovati pobjednici
po disciplinama s KVIN-ovih sportskih igara. Sportski voditelj zadužen je za
nabavu 80 majica za te prilike.
Vedran Duda vidi problem u mogućnosti dobivanja dopusta za sudjelovanje
na MPAO-u i sportskim igrama. Predsjednik Bonjaj svjestan je situacije na
terenu i nedostatka radnika, predlaže razgovor sa šefovima. Vedran Duda
zaključio je da će na programima sudjelovati pretežito umirovljenici.

Ad 7)
Predsjednik Bonjaj informirao je prisutne o potrebi sklapanja ugovora za PAO
Hostin. Predlaže da se osigura 40 mjesta, odnosno da se broj podigne. Traži
suglasnost Središnjeg odbora da potpiše ugovor. Svi su suglasni.
Darko Tomašić iznio je niz primjedbi na PAO. Hrana je loša, nema adekvatne
medicinske skrbi, loši su higijenski uvjeti, ručnici i posteljina ne mijenjaju se
redovito, navodi.
Predsjednik Zoran Bonjaj predložio je da se sve primjedbe zapišu i proslijede
upravitelju objekta.
Krešimir Josipović traži da se u bazi provjeri članstvo Vatrač Miralena koji
želi sudjelovati u programima koje provodi naša Udruga.
Ad 8)
Predsjednik Bonjaj izvijestio je o potrebi da svaka podružnica odredi
predstavnika za hodočašće u Lourdes koje će se ove godine održati od 15. do
22. svibnja 2018.
Ivica Kovačević predložio je da se na teret ministarstva uputi član podružnice
Donji Miholjac, Andrija Glasovac.
Ostale podružnice trebaju se očitovati s prijedlozima do 1. travnja 2018!

Ad 9)
Predsjednik Bonjaj informirao je prisutne o ostavci tajnice Gordane Ivančić.
Ostavka se prilaže i čini sastavni dio zapisnika.
Na novoj Izbornoj skupštini krajem godine treba izabrati novog tajnika. U
međuvremenu predlaže da se izabere v.d. tajnik.

Vedran Duda
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Nabrojio je značajan doprinos kojim je G. Ivančić doprinijela radu Udruge
„KVIN“. Dio obaveza koje je obavljala tajnica prebacit će se na
administratoricu udruge. Poziva okupljene da razmisle o prijedlozima za
funkciju vršitelja dužnosti tajnika koja sa sobom nosi veliku odgovornost.

Ad 10)
Krešimir Josipović podnio je Izvještaj s tribine podružnice Ivanić-Grad.
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno. Prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
Ivica Kovačević izvijestio je prisutne o pozivu za sudjelovanje na 11.
državnom seminaru za profesore povijesti RH na temu Domovinski rat –
Masovni zločini agresora i mirna reintegracija. Na seminar je pozvano 250
profesora povijesti dok su pokrovitelji predsjednica i premijer. Naša je udruga
kao primjer dobre prakse uvrštena među sudionike na ovom značajnom
događaju.
Dnevni red seminara prilaže se i čini sastavni dio zapisnika.
Darko Sokić javio se za riječ vezano uz izmjene u organizaciji Memorijala
„Vjekoslava Britvića“. Informira prisutne o nužnosti izmjene datuma na 6.
listopada (memorijal bi tako bio održan preko vikenda). Okupljene je
obavijestio o povećanom broju zainteresiranih za učlanjenje u našu udrugu.

Zapisničarka :
Anita Hofer

Voditelj sjednice:
Zoran Bonjaj

