DVD SLUNJ
47 240 SLUNJ, Plitvička 9
tel/fax: 385 47 777 175
e-mail: dvd.slunj@gmail.com
URBROJ: 243 / 21
Slunj, 08.07.2021. godine

Zapisnik sa sjednice
NADZORNOG
ODBORA
koja je održana dana 08. srpnja 2021. godine
Predsjednik DVD-a, temeljem Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2021. godine sazvao je
konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora koja je održana dana 08. srpnja 2021. godine u 11.00 sati u
prostorijama DVD-a Slunj u Slunju.
Sjednici su nazočni:
Članovi Nadzornog odbora: članovi NO-a Milan Hazler, Anita Bogovići
Odsutni članovi Nadzornog odbora: Tomislav Magdić (opravdao izostanak zbog posla)
Ostali nazočni: Mijo Močilac, predsjednik i Alen Holjevac, zapovjednik i Ivan Tolj, tajnik
Predsjednik Mijo Močilac utvrdio je da je dvoje od troje novoizabranih članova NO, izabranih na
Skupštini dana 30.04.2021. godine nazočni na sjednici te predlaže slijedeći:

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Konstituiranje Nadzornog odbora
Izbor predsjednika NO
Usvajanje poslovnika o radu Nadzornog odbora
Različito
Pošto nije bilo primjedbi ni prijedloga, dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1.) Konstituiranje Nadzornog odbora
Predsjednik Mijo Močilac čestitao je novoizabranim članovima NO, izabranim na izbornoj
Skupštini dana 30.04.2021. godine, na mandat od pet godina, u svoje ime i ime zapovjednika, zaželio im
uspješan rad, te predložio da se u slijedećim točkama, prema dnevnom redu, izaberu predsjednik NO i
usvoji Poslovnik o radu NO. S tim izvršeno je konstituiranje NO.
Pošto nije bilo pitanja ili prijedloga NO je konstituiran.
Ad 2.) Izbor predsjednika Nadzornog odbora
Sukladno Statutu članak 68. dužnost novoizabranih članova da između sebe izaberu
predsjednika NO.
Anita Bogović, član NO: predlaže da se za predsjednika izabere Milan Hazler koji je tu dužnost
obavljao i u prošlom mandatu. Drugih prijedloga nije bilo, te je Milan Hazler izabran za predsjednika NO.
Milan Hazler, predsjednik NO: zahvalio je na izboru, iako osobno bi volio da je za predsjednik izabran
netko drugi. Također predlaže da se na Sjednicu UO pozivaju svi članovi NO.
Mijo Močilac, predsjednik DVD-a: slaže se sa prijedlogom da se na sjednicu UO pozovu svi članovi NO.
Materijali za sjednicu biti će im dostavljen kao i svim članovima UO, mailom.
Pošto nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga NO je jednoglasno za predsjednika izabrao
Milana Hazlera (Odluka URBROJ: 240/21, od 08.07.2021.).
Ad 3). Usvajanje poslovnika o radu Nadzornog odbora
Novoizabrani predsjednik NO, Milan Hazler, zahvalio se na izboru za predsjednika i predloži je
da se razmotri prijedlog Poslovnika o radu NO te se daju primjedbe ili prijedlozi kako bi se došlo do
konačnog prijedloga Poslovnika kojeg ćemo usvojiti sukladno članku 42. Statuta.
Na predloženi Poslovnik nije bilo primjedbi.
Pošto nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga NO je jednoglasno usvojio Poslovnik o radu
NO (Poslovnik URBROJ: 241/21 od 08.07.2021., Odluka URBROJ: 242/21, od 07.08.2021.).

Ad 4.) Različito
Pošto nije bilo više pitanja ili prijedloga, predsjednik NO se zahvalio nazočnima na pozornosti i
zaključio sjednicu Nadzornog odbora.
Sjednica je završila dana 08.07. 2021. u 11.30 sati.

Privitak:
1. Odluka o izboru predsjednika NO (URBROJ: 240/21 od 08.07.2021.)
2. Poslovnik o radu Nadzornog odbora (URBROJ: 241/21 od 08.07.2021.)
3. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora (URBROJ: 242/21 od 08.07.2021.)

Zapisnik dostaviti:
- Pismohrana
Zapisao:

Ivan Tolj, tajnik

Predsjednik NO DVD-a:
Milan Hazler

