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     DVD  SLUNJ 
47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
   tel/fax: 385 47 777 175 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
URBROJ: 104/21  
Slunj, 12.04.2021. godine. 
 

                                                                                   

 

Predmet: Održavanje redovne godišnje izvještajno - izborne Skupštine   DVD-a u 

2021. godini. 

 
Poštovani, braćo i sestre vatrogasci i vatrogaskinje! 

 
Obzirom, da zbog mjera koje se odnose na sprječavanje širenja COVID-a – 19 nismo u mogućnosti, da, 
kao što smo to činili proteklih godina, održimo izvještajno - izbornu Skupštinu uz nazočnost članstva i 
gostiju, dogovorili smo se, da je najracionalnije izvještajno - izbornu Skupštinu za 2020. godinu, održati 
dopisnim putem, na način koji smo održali Skupštinu 21.12.2020. godine na kojoj smo donijeli odluke 
koje se odnose na Plan i program rada, financijsko materijalni plan 2021 - 2023, visinu članarine i sl., za 
godinu koja dolazi,  zato Vam se svakom posebno obraćamo ovim kratkim dopisom, uz zamolbu da ga 
pročitate i postupite na način koji navodimo u nastavku: 

 svim članovima koji čine Skupštinu sa pravom glasa, u prilogu dopisa dostavljamo: dnevni 
red uz obrazloženje pojedinih točaka i obrazac o glasovanju po svim točkama dnevnog reda. Nadamo se 
da ćete naći toliko vremena, da pročitate dopis, dnevni red i obrazloženje istog, a nakon toga da na 
obrascu za glasovanje upišete svoje ime i prezime, oznaku x stavite u kolonu da, ne ili suzdržan kod 
svake točke dnevnog reda ovisno slažete se ili ne sa predloženim. Na obrazac možete dopisati vaše 
primjedbe ili pitanja, po pojedinim točkama, koje ćemo unijeti u zapisnik, raspraviti na Upravnom odboru, 
izvijestiti Vas na narednoj Skupštini i postupiti na način, za koji se odluči većina članova Upravnog 
odbora i Skupštine, ako primjedbe budu takve prirode. Molimo, da potpisani obrazac na kojem ste 
glasovali, osobno donesete u DVD-e,  a ako to zbog situacije niste u stanju, zamolite nekoga da to učini 
umjesto Vas, a možete nazvati na telefon 047 640 432 pa ćemo doći po iste. Nakon glasovanja, sumirati 
ćemo glasove i dobiti rezultate glasovanja. 

 Kratko o izborima – kandidacijsko izborno povjerenstvo u točki 15 dnevnog reda navelo je 
razloge zbog kojih predlaže da se u tijela društva za zapovjednika, predsjednika, za članove U.O. i N.O. 
izaberu članovi koji su i dosada bili u tim tijelima. Iznimka je jedino kod zapovjedništva – umjesto 
gospodina Ivana Tolja, zbog povećanja operativnosti Zapovjedništva u uvjetima pandemije, predložen je 
Karlo Nikolić. Novina je u izborima i činjenica, da je novim Statutom, kao tijelo utvrđen Sud časti – 5 
članova, koje također bira Skupština. Sva tijela biraju se na 5 godina. Kandidacijsko – izborno 
povjerenstvo, će nakon dostavljenih obrazaca za glasovanje, u svezi izvršenih izbora za tijela društva 
sačiniti kraći zapisnik. 

  Svi materijali za Skupštinu su sačinjeni, razmotreni na sjednici Upravnog odbora, 
Zapovjedništva i Nadzornog odbora, održanoj dana 22.03.2021. i dana 16.04.2021. na telefonskoj  
sjednici U.O.. Kandidacijsko izborno povjerenstvo održalo je sastanak dana 17.04.2021. i predložilo 
kandidate za Tijela društva. Materijali će kao što to uvijek činimo, biti odloženi uz zapisnik. Obzirom da 
je to velika količina papira, Vama materijale nismo mogli dostaviti već dostavljamo kraća obrazloženja 
po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima ćete se izjasniti putem obrasca za glasovanje. Ako želite, 
kada se stvore uvjeti, sve predložene materijale osobno možete dobiti na uvid u vatrogasnim domu. 

 Ako Vam, pored navedenog, nešto nije jasno, za nejasnoće možete se obratiti zapovjedniku na 
telefon 0914793200 ili predsjedniku na telefon 0914793205, ili na našoj web adresi: http://dvd-
slunj.hr/skupština-2020-g/ 
Koristimo priliku da Vam čestitamo Dan vatrogasaca Sv. Florijana, našeg nebeskog zaštitnika i da mu se 
preporučimo u zaštitu.  
     Uz želju za dobro zdravlje, pozdravljamo Vas vatrogasnim pozdravom: VATRU GASI BRATA SPASI 
 
 
S poštovanjem, 
 
Zapovjednik DVD-a Slunj                                                                   Predsjednik DVD-a Slunj 
       Alen Holjevac                                                                                      Mijo Močilac                                                                                                                                                                             
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P O Z I V 
 

Za………………………………………………………………….. 
kojim Vas pozivamo, dostavljamo Dnevni red i materijali za redovnu izvještajno-izbornu 129. godišnju 
Skupštinu u 2021. godini koja će se organizirati dopisnim putem sa danom 30. travnja 2021. godine 
(petak). Za godišnju izvještajno – izbornu godišnju Skupštinu predlažemo slijedeći Dnevni red: 
 

1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine  
3. Izbor radnih tijela:  

a) radno voditeljstvo Skupštine  
b) verifikacijsko povjerenstvo  
c) kandidacijsko - izborno povjerenstvo  
d) ovjerovitelji zapisnika  
e) zapisničara  

4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva  
5. Izvješće o radu Upravnog odbora 
6. Izvješće o radu Zapovjedništva  
7. Izvješće o Financijsko - materijalnom  poslovanju i završnom računu za 2020. godinu 
8. Izvješće o izvršenju plana rada 
9. Izvješće Nadzornog odbora  
10. Prijedlog osnovnih smjernica rada za 2021. - 2026. godinu  
11. Rasprava te usvajanje svih izvješća i  osnovnih smjernica rada za mandatno razdoblje  
12. Razrješenje dužnosti predsjednika  
13. Razrješenje dužnosti zapovjednika  
14. Razrješenje dužnosti članova UO, Zapovjedništva i Nadzornog odbora  
15. Prijedlog kandidacijsko - izbornog povjerenstva za:  

a) zapovjednika,  
b) predsjednika, članove Zapovjedništva,  
c) članove Upravnog odbora,  
d) članove nadzornog odbora,  
e) članove Suda časti  

16. Izbor predsjednika  
17. Izbor zapovjednika  
18. Izbor za:  

a) članove Zapovjedništva  
b) članove Upravnog odbora  
c) članove Nadzornog odbora  
d) članove Suda časti  

19. Izbor delegata za Skupštine VZKŽ 
20. Donošenje Odluke o zastupanju Društva 
21. Donošenje Odluke o ovlastima Upravnog odbora 
22. Predstavljanje novih članova  
23. Informacija o dodjeli odlikovanja 
24. Različito 
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Obrazloženje točaka dnevnog reda Skupštine:  
 

Točka 1. Usvajanje dnevnog reda – za Skupštinu predlažemo slijedeći Dnevni red kako je u 

pozivu. 

Točka 2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine – rad Skupštine propisuje Poslovnik o radu 
Skupštine pa i mi predlažemo da se usvoji predloženi Poslovnik koji vrijedi  za petogodišnje razdoblje za 
period 2021. do 2026. godine. Većih promjena u odnosu na dosadašnji poslovnik nema. 

Točka 3. Izbor radnih tijela: UO je predložio:  

a. radno voditeljstvo Skupštine: predlažemo:  Mojo Močilac, Alen Holjevac i Željko Požega 
b. verifikacijsko povjerenstvo: predlažemo: Zlatko Moćan, Robert Flanjak i Kristijan Požega 
c. kandidacijsko-izborno povjerenstvo: predlažemo:  Alen Požega, Ivica Obrovac i Zoran Magdić 
d. ovjerovitelji zapisnika: predlažemo: Karlo Nikolić i Milenko Barać 
e. zapisničara: predlažemo: Ivan Tolj 

Točka 4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva – povjerenstvo će skupiti i prebrojati Vaše obrasce o 
glasovanju koji su u privitku, zapisnički utvrditi koliko je članova dopisno glasovalo, koliko je bilo za, 
koliko protiv, koliko suzdržani. 

Točka 5. Izvješće o radu Upravnog odbora – Upravni odbor je na svojoj sjednici 22.03.2021. 

godine utvrdio prijedlog Izvješća i dostavlja ga Skupštini na usvajanje. Iz Izvješća izdvajamo najkraće: 
brojimo 136 članova (operativnih 23, izvršni 75, veterana 19, pomažućih 2, mladeži 12 i pomladak 5). U 
2021.godini pristupila su nam 2 člana, a isključeno je 6 članova. U 2021. godini umro je naš član Ivan 
Magdić (u 2021. godini umro je Vinko Mujić). UO održao je šest sjednica, od toga zbog pandemije tri 
sjednice telefonski. Raspravljalo se o šezdesetak točaka dnevnog reda. Preko devedeset točaka 
dnevnog reda ponavlja se u izvješćima, iz godine u godine i nisu Vam nepoznate, a neke ćemo i navesti: 
to su razna izvješća i informacije, odluke po svakoj točki dnevnog reda od nabave opreme, popravka 
vozila,  ustupanje sredstava i dr., donošenje planova rada, materijalno financijskog plana, usvajanje svih 
materijala koji se pripremaju za skupštinu i dr. Zbog pandemije i epidemioloških mjera u vezi s istim, 
većina aktivnosti stavljena je na čekanje, a odnose se na sportska natjecanja, bratske susrete, odlazak 
na skupštine drugih DVD-a, rad s mladima, čuvanje Isusovog groba, odlazak na proslave i obljetnice i dr. 
Unatoč pandemiji imali smo i održali smo dobru suradnju s gradonačelnikom, Gradskim vijećem i VZŽK. 
Radili smo, u godini u kojoj je ograničenje svih poslova diktirala kriza zbog COVID-19, no sve bitne 
stvari su odrađene, na žalost jedino nismo se mogli okupiti i družiti na Skupštinama, prigodom Sv. 
Florijana i drugim prigodama kao nekad. U Izvješću je opisan kratki pregled aktivnosti u prošlom 
četverogodišnjem mandatu. O aktivnostima koje su odrađene mogli ste osobno čuti na radiju ili pročitati 
na internetu, a tako će biti i ubuduće. Kada mjere protiv COVID-19 dopuste, plan nam je, okupiti na 
jednom mjestu sve članstvo, te proanalizirati naše aktivnosti  i podružiti se. 

Točka 6. Izvješće o radu Zapovjedništva – Zapovjedništvo i UO je na svojoj sjednici 22.03.2021. 

godine utvrdio prijedlog Izvješća i dostavlja ga Skupštini na usvajanje. Iz Izvješća izdvajamo najkraće: 
operativa je u ovoj godini, u kojoj je vladala kriza zbog COVID-19 morale poštivati mjere samozaštite 
naših članova, no bitne stvari su odrađene. Operativa broji 23 vatrogasca, u 2020. godini bila je 71 
intervencija (60 požara, 11 tehničkih intervencija i dvije izvanredne dislokacije, potres Zagreb i Glina). U 
Izvješću ima i drugih podataka  iz djelokruga operative (koliko je interveniralo koje vozilo, koji operativac 
je utrošio sati na intervencijama, koliko je utrošeno sredstava u opremu, u popravak vozila, o tečaju za 
vatrogasca koji je uspješno završilo 4 naša člana i slično). Jasno, svi podaci su sumirani i za prošlo 
četverogodišnje razdoblje. Tijekom godine posebna pozornost posvećena je samozaštiti svi naših 
članova od epidemije COVID-19. O akcijama koje su odrađene mogli ste osobno čuti na radiju ili 
pročitati na internetu, a tako će biti i ubuduće. 

Točka 7. Izvješće o Financijsko - materijalnom  poslovanju i završnom računu za 2020. godinu 

Financijsko poslovanja u 2020. godini je pozitivno, a u 2020. godini ostvarili smo slijedeći financijski 
rezultat: ukupni prihodi je 952.326,09 kn, ukupni rashodi su 872.960,45 kn, stanje novčanih sredstava u 
blagajni na dan 31.12.2020. je 0,00 kn, a višak prihoda nad rashodima  je 79.365,64 kn. U 2020. godini 
opreme je kupljeno u vrijednosti od 36.569,99 kn. 
Stanje na žiro računu 31.12.2020. godine bilo je 366.757,72 kn, a raspoloživi višak prihoda u slijedećem 
razdoblju je 384.031,00 kn. Vidljivo je da je dobro planirano i da smo na kraju godine pozitivni (79.365,64 
kn). Ako koga zanima, može dobiti na uvid,  izvješće o poslovanju. 

Točka 8. Izvješće o izvršenju plana rada – Plan rada izvršen je u najvećem dijelu. Nažalost i ove 
godine izostao je rad s mladima, što nam je najveća rak rana već nekoliko godina, a nismo uspjeli 
zatvoriti financijsku konstrukciju, a s tim u vezi niti započeti planiranu gradnju Vatrogasnog centra. Ove 
aktivnosti nalaze se u planu za 2021. godinu i istima ćemo posvetiti veću pozornost, posebno kada je u 
pitanju rad s mladima, koji ovise o nama, a sa odgovornih mjesta imamo spoznaju da bi konačno u 
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2021. godini uz pomoć sredstava EU mogli zatvoriti financijsku konstrukciju izgradnje Vatrogasnog 
centra i početi sa izgradnjom. 

Točka 9. Izvješće Nadzornog odbora – NO je utvrdio da DVD Slunj posjeduje sve upravne akte 
počevši od Statuta, pravilnika i ostalih akata i da radi po njima, a što je pozitivnim mišljenjem potvrdila i 
Državna revizija. Stanje na dan 31.12.2020. godine: ukupni prihodi bili su 952.326,09 kn, ukupni rashodi 
bili su 872.960,45 kn, stanje novčanih sredstava u blagajni 0,00 kn (sve se radi preko žiro računa), višak 
prihoda nad rashodima  je 79.365,64 kn, Raspoloživi višak prihoda u slijedećem razdoblju  je 384.031,00 
kn, a stanje žiro računa je 366.757,72 kn. Stanje obveza na dan 31.12.2020. iznosi 643.275,56 kuna te 
su u odnosu na prethodnu godinu manja za 74.143,64 kuna ili 10,33 %. 

Točka 10. Prijedlog osnovnih smjernica rada za 2021. - 2026. godinu – ukoliko se epidemiološke 
prilike poprave uz redovite zadaće koje čine preko 60% plana, osnovne smjernice rada u razdoblju 2021-
2026. godina odnose se na: edukaciju i usavršavanje vatrogasaca operativaca, rad s mladima, bratske 
susrete, obilježavanje Sv. Florijana i mjeseca zaštite od požara, sudjelovanje u održavanju obljetnica 
kao i proslave 130 godina postojanja DVD-a, suradnju sa drugim društvima i organizacijama, odlazak na 
proslave i obljetnice i slično. Kad su u pitanju investicije: izgradnja Vatrogasnog centra u koliko se 
osiguraju sredstva iz EU fondova, nabava kratkog navalnog vatrogasnog vozila, zamjena autocisterne 
za vodu i auto ljestve, nabava zapovjednog vozila i ostala ulaganja u nedostatnu opremu. Raditi će se i 
na osnivanju JVP, a ukoliko se neće moći osnovati, sagledati mogućnost zapošljavanja djelatnika u 
DVD-u u potrebitom broju, uz sufinanciranje sredstava iz državnog proračuna. 

Točka 11. Rasprava te usvajanje svih izvješća i  osnovnih smjernica rada za mandatno razdoblje 

Predlažemo da se usvoje sva podnesena izvješća: a) Izvješće o radu UO, b) Izvješće o radu 

Zapovjedništva, c) Izvješće o Financijsko - materijalnom  poslovanju i završnom računu za 2020. 

godinu, d) Izvješće o izvršenju plana rada, e) Izvješće Nadzornog odbora i f) Prijedlog osnovnih 
smjernica rada za 2021. - 2026. godinu. Primjedbe ili prijedloge na izvješća možete upisati na kraju 
obrasca za glasovanje  

Točka 12. Razrješenje dužnosti predsjednika – sukladno Statutu moramo razriješiti dužnosti 
predsjednika, zapovjednika i sva Tijela Društva izabrana na izbornoj skupštini 18.03.2017. godine, a što 
je predmet ove točke i točaka  13 i 14. 

Točka 13. Razrješenje dužnosti zapovjednika  

Točka 14. Razrješenje dužnosti članova UO, Zapovjedništva i Nadzornog odbora  

Točka 15. Prijedlog kandidacijsko-izbornog povjerenstva: 
Kandidacijsko izborno - povjerenstvo u sastavu: Alen Požega, Ivica Obrovac i Zoran Magdić, u 
razgovoru sa vodstvom DVD-a, temeljem uvida u zapisnik sa sjednice UO, Zapovjedništva i 
predsjednika NO (od 22.03.2021.) i diskusije pojedinih članova došlo je do spoznaja: da se na raspisani 
poziv (natječaj) za novo rukovodstvo, a koji je dostavljen svim članovima DVD-a prilikom dopisno 
održane Skupšine dana 21.12.2020. godine nitko nije javio, a niti je pokazao interes, da zbog 
epidemioloških mjera, posebnih sastanaka i dogovora na tu temu nije bilo, (UO je održao od ukupno šest 
sjednica tri puta telefonom), vatrogasci operativci su se sastajali samo prilikom odlaska na intervencije, 
da je većina članova UO i zapovjedništva na zajedničkom sastanku održanog dana 22.03.2021. godine, 
mišljenja smo da bi u ovoj situaciji, i možda najbolje moguće rješenje bilo, da se predlože za novi 
mandat članovi, koji i sada obavljaju te dužnosti, a da se u vrijeme, kad se steknu uvjeti, u koliko se 
eventualno zbog nekih razloga (bolesti i sl.) koji se u tom momentu pokažu opravdanima, razgovara o 
mogućim izmjenama članova Tijela Društva ili pojedinih članova, a i izvanredna izborna Skupština 
uvijek se može održati ako nema drugih rješenja. Imajući u vidu navedene činjenice i spoznaje 
kandidacijsko - izborno povjerenstvo predlaže da se  predloženi kandidati za tijela Društva izaberu 
mandat na pet godina i to za: 

a. zapovjednika: Alen Holjevac 

b. predsjednika: Mijo Močilac 

c. članove Zapovjedništva: Alen Holjevac, Zlatko Moćan, Milenko Barać, Josip Neralić, 

Antonio Štefanac, Kristijan Požega i Karlo Nikolić 

d. članove Upravnog odbora: Mijo Močilac, Željko Požega, Alen Holjevac, Zlatko Moćan, 

Ivan Tolj, Vedran Božičević, Željko Begović, Nikica Sminderovac, Toni Modrušan, Milenko 

Barać i Robert Flanjak 

e. članove Nadzornog odbora: Milan Hazler, Anita Bogović i Tomislav Magdić 

f. članove Suda časti: Tomislav Božičević, Jožica Modrušan, Slavo Vukošić, Toni Modrušan 

i Jelena Neralić 

Točka 16. Izbor predsjednika: predlažemo da se za predsjednika izabere Mijo Močilac  

Točka 17. Izbor zapovjednika predlažemo da se za Zapovjednika izabere Alen Holjevac  

Točka 18. Izbor za: 

a. članove Zapovjedništva: Alen Holjevac, Zlatko Moćan, Milenko Barać, Josip Neralić, 

Antonio Štefanac, Kristijan Požega i Karlo Nikolić 
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b. članove Upravnog odbora: Mijo Močilac, Željko Požega, Alen Holjevac, Zlatko Moćan, 

Ivan Tolj, Vedran Božičević, Željko Begović, Nikica Sminderovac, Toni Modrušan, Milenko 

Barać i Robert Flanjak 

c. članove nadzornog odbora: Milan Hazler, Anita Bogović i Tomislav Magdić 

d. članove Suda časti: Tomislav Božičević, Jožica Modrušan, Slavo Vukošić, Toni Modrušan 

i Jelena Neralić. 

Točka 19. Izbor delegata za Skupštine VZKŽ - predlažemo da delegat u Skupštini VZKŽ bude Mijo 

Močilac, predsjednik DVD-a 

Točka 20. Donošenje Odluke o zastupanju Društva sukladno Statutu Društvo zastupa zapovjednik, 

te predlažemo da Društvo zastupa Alen Holjevac.  

Točka 21 Donošenje Odluke o ovlastima Upravnog odbora – temeljem članka 44. Statuta skupština 
može ovlastiti Upravni odbor da: izbor predstavnika Društva u tijela nadležne vatrogasne zajednice, uz 
verifikaciju na prvoj idućoj sjednici Skupštine; izbor člana Upravnog odbora ili Zapovjedništva, u slučaju 
ostavke pojedinog člana ili trajne spriječenosti obnašanja dužnosti, kako bi se upotpunilo upražnjeno 
mjesto, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine; usvajanje završnog računa i periodičnih 
obračuna i izmjene financijskog plana te plana i programa rada te predlažemo da se takva odluka 
donese.    

Točka 22. Predstavljanje novih članova – u prošloj 2020. godini u članstvo su pristupili Luka Šojat i 

Damir Vuković 

Točka 23. Informacija o dodjeli odlikovanja – u ovoj godini spomenice za dugogodišnje članstvo u 

DVD-u dobili su: za 10 godina: Dominik Rendulić, Marko Sabljak, Ana Štefanac, Petra Vuković i 

Tomislav Vuković za 20 godina članstva: Zoran Begović, Zlatko Belković, Nikola Božičević, Mile 

Flanjak, Nikola Flanjak, Jelena Katić, Marijan Medved, Silvio Moćan, Nikola Mujić, Željko Muić, 

Darko Radočaj, Anka Požega, Kristijan Požega, Slavko Volarić, Josip Štefanac i Nikola Štefanac. 

Za 40 godina članstva: Milenko Barać i Mile Glavač i za 50 godina članstva: Tomislav Božičević i 

Zlatko Božičević. Spomenice će imenovan biti uručene na prvom skupu članova DVD-a. 

Točka 24. Različito – i na kraju predviđeno je da vlastoručno napišete svoja razmišljanja, prijedloge ili 
primjedbe koje ćemo razmotriti. 
 
Predsjednik DVD-a:                                                                        Zapovjednik DVD-a:                                         
 
  Mijo Močilac                                                                                       Alen Holjevac 

 

 

 

 


