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     DVD  SLUNJ 
47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
   tel/fax: 385 47 777 175 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
URBROJ:  123 / 21 
Slunj,  16.04.2021. godine 
 

                                                                                   

Zapisnik sa sjednice 

U P R A V N O G     O D B O R A 

koja je održana dana 16. travnja  2021. godine 
 

Predsjednik DVD-a Slunj, temeljem članka 62. Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2020. godine, 
sazvao je telefonsku sjednicu Upravnog odbora koja je održana dana 16. travnja  2021. godine u 18.00 
sati u prostorijama DVD-a Slunj u Slunju.  

Telefonska sjednica UO sazvana je zbog poštivanja mjera samozaštite od COVID-19. i 
nemogućnosti okupljanja većeg broja članova u zatvorenom prostoru. 
Sjednici su se putem maila odazvali: 
Čanovi UO: Mijo Močilac, predsjednik, Željko Požega, zamjenik predsjednika, Alen Holjevac, 

zapovjednik, Zlatko Moćan, zamjenik zapovjednika, Ivan Tolj, tajnik, Milenko Barać, spremištar, 

Vedran Božičević, blagajnik, članovi UO-a, Robert Flanjak, Željko Begović, Toni Modrušan i Nikica 

Sminderovac, članovi UO. 

Predsjednik NO:  

Ostali nazočni: -  

Odsutni članovi UO: 

Odsutni: - predsjednik NO 
Poslije Sjednice UO sastao se kolegij Društva. Predsjednik Mijo Močilac utvrdio je da se  o 

materijalima za sjednicu, dostavljenim mailom, izjasnilo 11 članova UO, od 11 članova UO, te da 
možemo donositi pravovaljane odluke. Također je podsjetio da se predsjednik NO izjasnio da prihvaća 
sve prijedloge. Predsjednik je zahvalio članovima UO i predsjedniku NO koji su proučili materijale i o 
njima se povratno izjasnili mailom, a to izjašnjavanje je vidljivo iz privitka ovog zapisnika. Predloženi 
dnevni red je: 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice  

2. Utvrđivanje radnih tijela Skupštine:  
a) radno voditeljstvo Skupštine  

b) verifikacijsko povjerenstvo  

c) kandidacijsko - izborno povjerenstvo  

d) ovjerovitelji zapisnika  

e) zapisničara 

3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o ovlastima UO 
4. Različito  

Pošto nije bilo primjedbi ni prijedloga, dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice UO 
U privitku maila dostavljen je zapisnik sa zadnje sjednice UO koja je održana 22. travnja 2021. 

(zapisnik URBROJ 82/21, od 22.03.2021.) Na zapisnik nije bilo primjedbi. 
Pošto nije bilo primjedbi na zapisnik sa sjednice UO održanog dana 22. travnja 2021. godine 

(zapisnik URBROJ: 82/21, od 22.03.20201.) jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju gore 

spomenutog zapisnika (Odluka o usvajanju zapisnika odložena je u arhivu URBROJ: 125/21, od 

16.04.2021. godine). 

 

Ad 2.) Utvrđivanje radnih tijela Skupštine 
 Upravni odbor predložio je Skupštini radna tijela Skupštine kako slijedi: 

a) za radno voditeljstvo Skupštine: Mojo Močilac, Alen Holjevac i Željko Požega 

b) za verifikacijsko povjerenstvo: Zlatko Moćan, Robert Flanjak i Kristijan Požega 

c) za kandidacijsko - izborno povjerenstvo: Alen Požega, Ivica Obrovac i Zoran Magdić 

d) za ovjerovitelje zapisnika: Karlo Nikolić i Milenko Barać 

e) za zapisničar: Ivan Tolj 
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Pošto nije bilo pitanja ili prijedloga, radna tijela Skupštine dostavlja se Skupštini na 

usvajanje. Navedeni prijedlog usvojen je jednoglasno (Odluka o utvrđivanju radnih tijela 

Skupštine URBROJ: 1126/21, od 16.04.2021.). 

 

Ad 3.) Utvrđivanje prijedloga Odluke o ovlastima UO 
Predsjednik je predložio da se Skupštini predloži da temeljem članka 44. Statuta Skupština 

ovlastiti Upravni odbor da UO može vršiti:  
- 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 
Skupština prvoj narednoj sjednici Skupštine;  

- usvajanje završnog računa i periodičnih obračuna i izmjene financijskog plana te plana i 
programa rada  

 Pošto nije bilo pitanja ili prijedloga, navedeni prijedlog jednoglasno je usvojen i dostavlja 

se Skupštini na usvajanje (Odluka URBROJ: 128/21, od 16.04.2021.) 
 
Ad 4.) Različito 

Pošto nije bilo više pitanja ili prijedloga, predsjednik se zahvaljuje svim sudionicima ove 
telefonske sjednice UO  i istu zaključio. 

 
Sjednica je završila dana 16.04.2021. u 18.30 sati. 
 
 
 

Privitak: 
1. Zapisnik sa sjednice UO održanog dana 22. ožujka  2021. godine (zapisnik URBROJ: 82/21, 

od 22.03.2021.)   
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa sjednice UO od 22.03.2021. (Odluka URBROJ: 125/21, od 

16.04.2021.) 
3. Odluka o utvrđivanju prijedloga za izbor u radnih tijela Skupštine (Odluka URBROJ: 126/21, 

od 16.04.2021.) 
4. Odluka o utvrđivanju Odluke o ovlastima UO (Odluka URBROJ: 128/21, od 16.04.2021.) 

 
 
Zapisnik dostaviti:  

- Pismohrana 
 
 
 
   Zapisao: 
 

  

   

Ivan Tolj, tajnik 
 

  

   

   

          Zapovjednik DVD-a:             Predsjednik DVD-a: 

   

Alen Holjevac, vatr. časnik I. kl     Mijo Močilac, dipl oec 
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