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     DVD  SLUNJ 
47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
   tel/fax: 385 47 777 175 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
URBROJ:  82 / 21 
Slunj,  22.03.2021. godine                                                                                    

Zapisnik sa sjednice 

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

koja je održana dana 22. ožujka  2021. godine 
 

Predsjednik Društva, temeljem članka 62. Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2021. godine, i 
zapovjednik Društva,  temeljem članka 57. Statuta sazvali su sjednicu Upravnog odbora i 
Zapovjedništva koja je održana dana 22. ožujka 2021. godine u 18.00 sati u prostorijama DVD-a Slunj u 
Slunju.  

 

Sjednici su nazočni: 
Članovi Upravnog odbora: 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, Toni Modrušan i Nikica 

Sminderovac. 

Odsutni članovi Upravnog odbora: Željko Begović, član UO-a 

 

Članovi Zapovjedništva: Alen Holjevac, zapovjednik, Zlatko Moćan, zamjenik zapovjednika, Milenko 

Barać, spremištar, Ivan Tolj, tajnik, te članovi Zapovjedništva Josip Neralić, Kristijan Požega i 

Antonio Štefanac. 

Odsutni članovi Zapovjedništva: 

 

Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Hazler, predsjednik NO 

Ostali nazočni: -  

Odsutni članovi UO:   

 
Predsjednik Mijo Močilac podsjetio je da su svi materijali dostavljeni mailom i da je na sjednici 

nazočno 10 članova UO od 11 članova UO, te da možemo donositi pravovaljane odluke. Sjednici je 
nazočni i 7 od 7 članova Zapovjedništva. Predsjednik je predložio slijedeći: 

  
D N E V N I   R E D 

 
1. Usvajanje zapisnika sa predzadnje i zadnje sjednice UO 
2. Potvrđivanje Odluka sa sjednica UO održanih putem telefona 
3. Potvrđivanje Odluke sa sjednice kolegija 
4. Informacija o Financijsko – materijalnom poslovanju i usvajanje završnog računa za 2020. godinu 
5. Informacija o provedenom popisu imovine i obveza i donošenje Odluka u svezi sa istim  
6. Donošenje Odluke o kupnji opreme i osposobljavanju 
7. Informacija o plaćanju članarine i potpisivanju Opće uredbe o zaštiti podataka 
8. Donošenje Odluke o održavanju redovne izborne-izvještajne godišnje Skupštine:  

1. izvješće o provedenom postupku kandidiranja za tijela Društva 
2. utvrđivanje prijedlog dnevnog reda, mjesta i datum održavanja sjednice Skupštine  

9. Utvrđivanje prijedloga izvješća o radu Upravnog odbora i Zapovjedništva 
10. Utvrđivanje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine 
11. Dogovor o dodjele odlikovanja za aktivne članove  
12. Razmatranje aktivnosti prigodom Sv. Florijana, mjeseca zaštite od požara i Velikog petka, imajući 

u vidu epidemiološke mjere koje će biti na snazi 
13.    Različito 

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

Ad 1.) Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice UO 
Na mailom dostavljeni zapisnik sa predzadnje sjednice UO koja je održana dana 01.12.2020. godine 

(URBROJ: 221/20, od 01.12.202.) i zadnje sjednice UO koja je održana 11. prosinca 2020. (zapisnik 
URBROJ 234/20, od 11.12.2020.) članovi UO nisu imali primjedbu. 

Pošto nije bilo primjedbi na zapisnik sa predzadnje sjednice UO koja je održana dana 

01.12.2020. godine (URBROJ: 221/20, od 01.12.202.) i zadnje sjednice UO koja je održana 11. 
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prosinca 2020. (zapisnik URBROJ 234/20, od 11.12.2020.) isti su jednoglasno usvojeni (Odluka o 

usvajanju oba zapisnika odložena je u arhivu URBROJ: 83/21, od 22.03.2021. godine). 

 

Ad 2.) Potvrđivanje Odluka sa sjednica UO održanih putem telefona 
 Predsjednik je izvijestio da smo na dvije zadnje sjednice, spomenute u točki jedan, održane 
putem telefona, donijeli slijedeće Odluke koje moramo potvrditi na ovoj sjednici. To su odluke o: 

- poklon bonu od 1000,00 kn DVD-u Cetingrad prigodom otvaranja novog vatrogasnog doma 
- izradi kalendara 
- isplati financijskih sredstava  za operativne vatrogasce 
- početku procesa kandidiranja za tijela društva 
- održavanju druge skupštine u 2020.  godini  
Pošto nije bilo primjedbi ili prijedloga na donesene Odluke na dvije zadnje sjednice UO koje 

su održane putem telefona iste su jednoglasno potvrđene Odluka URBROJ: 84/21, od 22.03.2020.) 

 

Ad 3) Potvrđivanje Odluke sa sjednice kolegija 
Predsjednik je upoznao nazočne da je zapovjednik, na kolegiju održanom 17.02.2021. godine, 

predložio da se žurno kupi oprema, što prije, a sve zbog potreba na intervencijama.  Opremu kupiti od 
TITAN d.o.o., Karlovac, OIB 03973691999, a prema ponudi br. 21-332, od 16.02.2021. godine u iznosu 
od 12.860,96 kuna sa PDV-om što je odobreno na sjednici kolegija (zapisnik URBROJ: 57/21, od 
17.02.2021.). 

Pošto nije bilo primjedbi UO je jednoglasno potvrdio Odluku kolegija o kupnji opreme od 

TITAN d.o.o., Karlovac, OIB 03973691999, a prema ponudi br. 21-332, od 16.02.2021. godine u 

iznosu od 12.860,96 kuna sa PDV-om. (Odluka  URBROJ: 85/21, od 22.03.2021.). 

 

Ad 4.) Informacija o Financijsko – materijalnom poslovanju i usvajanje završnog računa za 2020. 

godinu 
Predsjednik je pojasnio pojedine stavke iz financijskog poslovanja u 2020. godini i naglasio da 

smo poslovali 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). Takvo izvješće je standardno kao i svake godine i moramo ga dostaviti Skupštini i Gradskom vijeću 
Grada Slunja na usvajanje, jasno sa svim detaljima prihoda i troška koje ovom prigodom ne bi iznosio jer 
bi to dugo trajalo. Ako koga zanima, može dobiti na uvid,  svaku stavku koja je prihodovana ili stavke 
rashoda. 

Predsjednik je naglasio da je izvješće sačinjeno na bazi završnog računa. Kako su to najbitniji 
elementi završnog računa za 2020. godinu, predlaže, da se prihvati i završni račun za 2020. godinu. 

Pošto nije bilo primjedbi na informaciju o Financijsko materijalnom poslovanju u 2020. 

godini, UO je istu jednoglasno usvojio kao i završni račun za 2020. godinu. (Odluka  URBROJ: 

86/21, od 22.03.2021.).  
 

Ad 5.) Informacija o provedenom popisu imovine i obveza i donošenje Odluka u svezi sa istim  
Zapovjednik je izvijestio da je temeljem njegove zapovijedi o (zapovijed URBROJ: 220/20, od 

25.11.2020. godine) imenovano povjerenstvo izvršilo popis imovine i obveza te dostavilo pisano izvješće 
(izvješće URBROJ: 44/21, od 27.01.2021.). Zapovjedniku i UO. Povjerenstvo je predložilo dio 
dugotrajnog i sitnog inventara otpisati zbog neispravnosti  ili neisplativog opravka. Zapovjednik predlaže 
da se ovo izvješće prihvati u cijelosti, te predloženi inventar otpiše i propisno uništi kako slijedi: 
  dugotrajna  imovina  
 

R. 
BR. 

INVENTUR. 
BR. 

GOD. 
NABAVE 

OPIS J.MJ. KOL. 
JEDINIČNA 

CIJENA 
IZNOS KN 

1 23 1996 Ormar kancelarijski kom 1 100,00 100,00 
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sitni inventar  

 

 
Pošto nije bilo primjedbi na izvješće o provedenom popisu imovine i obveza UO je donio 

jednoglasnu odluku da se isto prihvaća u cijelosti, a predloženi inventar otpiše i propisno uništi 

(Odluka URBROJ: 87/21, od 22.03.2021.). 

 

Ad 6.) Donošenje Odluke o kupnji opreme i osposobljavanju 
 Zapovjednik je predložio da se za potrebe intervencija kupi oprema - (drona), a prema ponudi 

tvrtke AVITEH, Zagreb, ponuda broj 3929, od 23.03.2021. a u iznosu od 4.415,25 kn sa PDV-om. 
Zapovjednik napominje da je to profesionalni uređaj koji koristi i Vlado Butina, te je sigurno da će i nama 
biti od pomoći. 
Vedran Božičević, član UO: pojasnio je osnovne karakteristike tog drona i smatra da nam može 
pomoći na raznim intervencijama ili u preventivnim akcijama. Već su to naši članovi vidjeli na 
intervencijama gdje je od koristio svoj isti takvi dron. 

Zapovjednik je također zamolio UO da odobri trošak za stručno osposobljavanje – rukovatelj 
vatrogasnim ljestvama, za naša tri člana (Kristijan Požega, Željko Obajdin i Zoran Magdić). 
Osposobljavanje bi se obavilo prema ponudi tvrtke KONTROLMA, obrt za usluge i savjetovanje, OIB 
85012893004, Karlovac, ponuda br: 25-3-1, od 23.03.2021. Trošak po polazniku je 1.300,00 kn sa PDV-
om, tj ukopno za tri polaznika trošak bi bio 3.900,00 kn. Predavanje i polaganje će biti u Slunju u jednom 
danu, a s tim ćemo dobiti veći broj operativaca koji su osposobljeni za rukovatelj vatrogasnim ljestvama. 
Potrebe za rad s ljestvama je gotovo svakodnevan, na raznim aktivnostima, te bi se malo djelatnici 
rasteretili jer oni uglavnom smiju sa njima raditi. 

Pošto nije bilo primjedbi, niti drugih prijedloga, prijedlog zapovjednika o kupnji opreme-

drona (Odluka URBROJ: 88/21, od 22.03.2021.) i osposobljavanju za rukovatelj vatrogasnim 

ljestvama (Odluka URBROJ: 95/21, od 22.03.2021) jednoglasno su usvojene.  
 
Ad 7.) Informacija o plaćanju članarine i potpisivanju Opće uredbe o zaštiti podataka 

Zapovjednik je izvijestio i podnio pisani prijedlog (Prijedlog URBROJ: 79/21, od 16.03.2021.) da 
je temeljem Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2020. i uvida u evidenciju o plaćenoj članarini, 
utvrđeno, da slijedeći članovi nisu podmirili članarinu za 2020. godinu, te predlažem da im temeljem 
članka 30. i 33. Statuta prestaje članstvo u Društvu isključenjem: 

1. Antonia Moćan 
2. Josip Gračan 
3. Darija Cindrić 
Temeljem izvješća tajnika o provedbi primjene Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka 

(GPDR), Izvješće URBROJ: 78/21, od 16. ožujka 2021. godine vidljivo je da neki članovi Društva ni do 
danas nisu potpisali privolu o primjeni Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka (GPDR), što je obveza 
člana i prekršajna odgovornost člana sukladno članku 119. stavak 1. Zakonu o vatrogastvu od 1. siječnja 
2020. kao i obveza člana temeljem članka 17. Statuta, te predlažem da se isti brišu iz Društva 
isključenjem. To su: 

1. Luka Bogović 
2. Fran Cindrić 
3. Fran Bono Cindrić 
4. Ana Štefanac 
5. Iva Vukošić 
6. Nikolina Žalac 
7. Domagoj Cindrić 

R. 
BR. 

INVENTUR. 
BR. 

GOD. 
NABAVE 

OPIS J.MJ. KOL. 
JEDINIČNA 

CIJENA 
IZNOS KN 

1 333 2016 Rolcange kom 1 113,00 113,00 

2 404 2016 Svjetilja Magelite za kacigu b kom 1 118,00 118,00 

3 253 2016 Prelaznica 75/52 kom 1 220,00 220,00 

4 280 2016 Cijev tlacna 52, 15m kom 4 166,67 666,68 

5 288 2016 Hidraulicni alat Epcco kom 1 1500,00 1500,00 

6 474 2016 zastava kom 1 300,00 300,00 

7 441 2016 Zastava RH kom 1 267,37 267,37 
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8. Ivan Valentić 
Nikica Sinderovac, član UO: podržava da se prihvati prijedlog zapovjednika jer ako mi navedene ne 
isključimo iz Društva onda mi kršimo odredbu Statuta i Zakona o vatrogastvu. 
Alen Holjevac, zapovjednik: napominje da je iste na obvezu par puta opominjao isti se nisu odazvali da 
izvrše svoju obvezu i ispada da ih molim i nagovaram, a rokovi su davno prošli.  

Pošto nije bilo druge diskusije UO jednoglasno je donio Odluku da se prihvati prijedlog 

zapovjednika o brisanju iz članstva članova koji nisu podmirili članarinu za proteklu 2020. godinu 

i koji nisu potpisali privolu o primjeni Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka 

 (Odluka URBROJ: 89/21 od 22.03.2020.). 
 

Ad 8.) Donošenje Odluke o održavanju redovne izborne-izvještajne godišnje Skupštine 
1. izvješće o provedenom postupku kandidiranja za tijela Društva 
2. utvrđivanje prijedlog dnevnog reda, mjesta i datum održavanja sjednice Skupštine  
Predsjednik je izvijestio pod točkom 8.1. da je UO donio Odluku o početku kandidiranja za tijela 

Društva (predsjednik, zapovjednik, UO,  Zapovjedništvo, NO i Sud časti) no nitko nije dao nikakav 
prijedlog, pismeno niti usmeno (Odluka o početku kandidiranja za tijela Društva URBROJ: 239/20, od 
16.12.2020.). Tako da će taj dio teret pasti na UO i kandidaciono  povjerenstvo. Zamolio je članove UO, 
Zapovjedništva i predsjednika NO da se svojom diskusijom izjasne i predlože članove za tijela Društva. 
Milan Hazler, predsjednik NO: ističe: “da točno je, sa mnom se razgovaralo i to mi je bilo drago, pa ako 
nema drugog izbora mogao bi se prihvatiti dužnosti zamjenika predsjednika, a ako predsjednik iz 
zdravstvenih razloga ne bi mogao obnašati svoju dužnost ja bi moga prihvatiti neko vrijeme, do novog 
izbora predsjednika, no smatram da bi bilo najbolje da predsjednik ostane isti kao i do sad. Smatram da 
bi najbolje bilo kad bi se netko mlađi prihvatio rada u Tijelima društva, ali očito nema interesa“. 
Željko Požega, zamjenik predsjednika: „čast mi je da ste mi ponudili dužnost predsjednika, no zbog 
obveza u svojoj firmi ne mogu to prihvatiti jer sam zauzet sa poslom u firmi.  Što se tiče zamjenika 
predsjednika to mogu prihvatiti kao i do sada. A pošto gospodin Milan Hazler ima „filinga“ za zamjenika 
predsjednika možda bi ga valjalo imenovati za zamjenika predsjednika u ovom mandatu“. 
Milan Hazler, predsjednik NO: ističe da izuzetno cijeni rad i trud predsjednika, Upravnog odbora, 
operative, ali nije zadovoljan s radom NO koji se ne može pošteno ni sastati, pa isto može staviti mandat 
na raspolaganje na tu dužnost i reći neka bude netko mlađi. 
Ivan Tolj, tajnik: smatra da bi se i zapovjednik trebao izjasniti o tim prijedlozima jer to su mu najbliži 
suradnici. 
Alen Holjevac, zapovjednik: spreman je prihvatiti bilo kojeg člana u Tijelima društva i nema neki svoj 
prijedlog jer UO i NO su tijela koji kontroliraju rad zapovjednika i odgovorne osobe. Napominje da je sa 
ovim sastavom Tijela društva zadovoljan i da to funkcionira sasvim dobro. 
Vedran Božičević, član  UO: koliko može uključio se u rad društva, kako u operativi tako i kad je 
mogao nešto drugo odraditi, ali nekih dodatnih funkcija se ne može prihvatiti zbog posla, koji njemu život 
znači. 
Zlatko Moćan, zamjenik zapovjednika: smatra da je ovaj sastav dobro odrađivao poslove te ne vidi 
razlog da se nešto mijenja. Valjalo bi da se mlađi uključe u rad Tijela Društva no jednostavno ne vidi 
interes kod mlađih za taj rad i ne vidi tko bi to mogao i htio biti. Smatra da će taj problem biti i ubuduće. 
Toni Modrušan, član UO: smatra da bi bilo najbolje da sastav Tijela Društva ostane uglavnom isti. 

Mijo Močilac, predsjednik: napominje da smo kroz javni poziv dali priliku svim da se kandidiraju ili 
nekog predlože. Ne želi da netko misli kako se on nameće i ne želi dati priliku drugima, a ujedno je i 
najstariji predsjednik na nivou Županije, mnogi su izabrali mlađi kadar, pa bi valjalo da i mi izaberemo 
nekog mlađeg koji bi se prihvatio te dužnosti.  
Josip Neralić, član Zapovjedništva: smatra da duljimo bez veze. Uglavnom većina smatra da je rad 
ovih tijela u proteklom razdoblju dobar, da se, na žalost, nitko od mlađih ne želi prihvatiti tih dužnosti i 
zato misli da bi najbolje bilo da se u Tijela društva predloži isti sastav pa neka Skupština odluči. A što se 
tiče Suda časti  smatra dobrim prijedlogom da se tu imenuju stariji i iskusniji članovi. 
Nikica Sminderovac, član UO: zadovoljan je radom dosadašnjeg rukovodstva, i ne vidi zašto ga 
mijenjati, a da vidi da nešto ne valja sigurno bi prigovorio i digao bunu i to bi se raspravilo na Tijelima 
Društva i našlo bi se rješenje. 
Mijo Močilac, predsjednik: smatra da i iz ove diskusije možemo zaključiti da smo najbliži prijedlogu da 
sve ostane kako je i sada i da se sa takvim prijedlogom ide na Skupštinu. No ostaviti ćemo još 
mogućnosti drugih prijedloga, definitivni prijedlog utvrditi ćemo na slijedećem UO ili telefonski, tj mailom 
da se konačno potvrdi taj prijedlog i predloži kandidacionoj komisiji koja po poslovniku predlaže 
Skupštini sastav Tijela Društva o kojima će se glasati. 

Pod točkom 8.2 Predsjednik je izvijestio da je načinjen Dnevni red za Skupštinu i predlaže da se 
kao takav predloži Skupštini. Što se tiče mjesta i datuma održavanja Skupštine, to se sada ne može 
definirati zbog poštivanja mjera oko COVID-19. Skupštinu planiramo održati krajem travnja ove godine 
ovisno o mjerama oko COVID-19 ili ako drugačije ne bi mogli  Skupština će se održati dopisnim putem, 
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što ćemo odlučiti na slijedećem UO. No svakako druženja i večere neće biti dok ne popusti ili ne prođe 
ova epidemija.  

Pošto nije bilo primjedbi UO je donio jednoglasnu odluku o održavanju Skupštine i dnevnog 

rada Skupštine (Odluka URBROJ: 90/21, od 22.03.2021.). 
 

Ad 9) Utvrđivanje prijedloga izvješća o radu Upravnog odbora i Zapovjedništva 
Predsjednik je pročitao prijedlog izvješća o radu Upravnog odbora, a zapovjednik je pročitao 

prijedlog  izvješća o radu Zapovjedništva za 2020. godinu. UO je zamoljen da svojom diskusijom 
izmijene ili dopune navedena izvješća. 

Pošto nije bilo primjedbi ili prijedloga na spomenuta izvješća UO ih je jednoglasno usvojio i 

iste dostaviti Skupštini na raspravu i usvajanje  (Odluka URBROJ: 91/21, od 22.03.2021.). 
 

Ad 10) Utvrđivanje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine 
Predsjednik je pročitao prijedlog Poslovnika o radu Skupštine i molio nazočne da svojim 

prijedlogom izmjene ili dopune prijedlog poslovnika o radu Skupštine. Poslovnik bi vrijedio za mandatno 
razdoblje od 5. godina tj. za mandatno razdoblje od 2021. do 2026. godine. 

Pošto nije bilo primjedbi ili prijedloga na Poslovnik o radu Skupštine isti se dostavljan 

Skupštini na usvajanje (Odluka URBROJ: 92/21, od 22.03.2021.). 

 

Ad 11.) Dogovor o dodjele odlikovanja za aktivne članove  
 Predsjednik je izvijestio da je do sada bio običaj da se na kraju mandata dodjele određena 
priznanja za aktivan rad u tijelima Društva. Tajnik je pripremio koja od odlikovanja imaju dosadašnji 
članovi tijela pa je na nama da odlučimo što napraviti i koga za koje odlikovanje predložiti ili sve ostaviti 
za neku drugu prigodu kao npr, dogodine za obilježavanje 130 godina rada Društva. Valja razmisliti i o 
aktivnim operativcima koji su sudjelovali na sanaciji potresa u Zagrebu i na Baniji. Stoga predsjednik 
moli nazočne da se uključe u diskusiju kako bi donijeli kvalitetnu odluku. 
Alen Holjevac, zapovjednik: smatra da za ovu Skupštinu već imamo za podjelu Spomenice za članove 
koji ispunjavaju uvjete te da bi bilo ljepše i svečanije da se odlikovanja uruče dogodine prigodom 
obilježavanja 130 godine rada društva, a možda korona posustane pa bi to bilo pred većem auditoriju i 
svečanije. 

Pošto nije bilo primjedbi ili prijedloga, UO je jednoglasno prihvatio prijedlog zapovjednika 

da se  prijedlog o dodijeli Vatrogasnih medalja i plamenica odgodi za dogodine kad će se slaviti 

130. godina rada. 
 

Ad 12.) Razmatranje aktivnosti prigodom Sv. Florijana, mjeseca zaštite od požara i Velikog petka, 

imajući u vidu epidemiološke mjere koje će biti na snazi 
 Zapovjednik  je izvijestio da je teško bilo što planirati i prognozirati no sigurno je da ćemo 
prigodom Sv. Florijana organizirati dio aktivnosti sukladno mjerama zaštite od COVID-19, ako ništa 
drugačije biti će kao i prošle godine. Otići će se na groblje, položiti vijenac, zapaliti svijeće, otići na SV. 
Misu te vozilima obići Slunj. Za tu aktivnost angažirati će se djelatnici i pokoji operativac, ali sve o 
dopuštenim aktivnostima koje propisuje stožer. Što se tiče mjeseca svibnja-mjeseca zaštite od požara 
provest ćemo aktivnosti koje  preporuči VZKŽ sukladno preporučenim mjerama samozaštite. Što se tiče 
aktivnosti čuvanja Isusovog groba na Veliki petak, ako bude što organizirano uključiti ćemo se poštujući 
mjere samozaštite protiv epidemije COVID-19. 

Pošto nije bilo primjedbi ili prijedloga UO je donio jednoglasnu odluku da se zaduži 

zapovjednik za organizaciju ovih manifestacija, ovisno o epidemiološkim mjerama. 
 
Ad 12.) Različito 

Pošto nije bilo više pitanja ili prijedloga, predsjednik se zahvalio nazočnima na pozornosti i 
zaključio sjednicu UO i Zapovjedništva. 

 
Sjednica je završila dana 22.03.2020. u 19.30 sati. 
 
 
 

Privitak: 
1. Zapisnik sa predzadnje sjednice UO, URBROJ: 221/20, od 01.12.2020.  
2. Zapisnik sa zadnje sjednice UO, URBROJ: 234/20, od 11.12.2020.  
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa predzadnje i zadnje sjednice UO URBROJ: 83/21, od 

22.03.2021. 
4. Odluka o potvrđivanju odluka donesenih na zadnje dvije sjednice UO koje su održane putem 

telefona, URBROJ: 84/21, od 22.03.2021.  



Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora, 22.03.2021., URBROJ: 82/21, od 22.03.2021         

5. Odluka o potvrđivanju odluke kolegija, URBROJ: 85/21, od 22.03.2021. 
6. Odluka o usvajanju informacije o Financijsko materijalnom poslovanju u 2020. godini i 

usvajanju završnog računa za 2020.godinu, URBROJ: 86/20, od 22.03.2021. 
7. Izvješće o provedenom popisu imovine i obveza za  2020. godinu, (izvješće URBROJ: 

44/21, od 27.01.2021.) 
8. Odluka o usvajanju izvješća o popisu imovine i obveza za 2020. godinu i donošenje odluke u 

svezi sa istim, Odluka URBROJ: 87/21, od 22.03.2021. 
9. Ponuda tvrtke AVITEH, ponuda br. 3929, od 23.03.2021.  
10. Odluka o kupnji opreme - drona, Odluka URBROJ: 88/21, od 22.03.2021. 
11. Odluka osposobljavanju za rukovatelja vatrogasnim ljestvama (Odluka URBROJ: 95/21, od 

22.03.2021.) 
12. Prijedlog zapovjednika o za prestanak članstva u Društvu članova koji nisu platili članarinu 

za proteklu 2020. godinu i članova koji nisu potpisali privolu o provedbi primjene Opće 
odredbe o zaštiti osobnih podataka (GPDR), prijedlog URBROJ: 79/21, od 16.03.2021. 

13. Odluka o brisanju i isključenju iz članstva  (URBROJ: 89/21, od 22.03.2021.)  
14. Odluka o održavanju Skupštine i prijedlog dnevnog reda, Odluka URBROJ: 90/21, od 

22.03.2021. 
15. Odluka o utvrđivanju izvješća o radu UO i Zapovjedništva, Odluka URBROJ: 91/21, od 

22.03.2021. 
16. Odluka o utvrđivanju Poslovnika o radu Skupštine, Odluka URBROJ: 92/21, od 22.03.2021. 

 
Zapisnik dostaviti:  

- Pismohrana 
 
   Zapisao: 
 

  

   

Ivan Tolj, tajnik 
 

  

   

   

          Zapovjednik DVD-a:             Predsjednik DVD-a: 

   

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

 
 
 
 
 
 
 

 


