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     DVD  SLUNJ 
47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
   tel/fax: 385 47 777 175 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
URBROJ: 197 / 21 
Slunj,  31.05.2021. godine                                                                                    

Zapisnik sa sjednice 

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

koja je održana dana 31. svibnja  2021. godine 
 

Predsjednik Društva, Mijo Močilac, temeljem članka 64. Statuta, sazvao je sjednicu Upravnog 
odbora koja je održana dana 31. svibnja 2021. godine u 19.00 sati u prostorijama DVD-a Slunj u Slunju.  

 

Sjednici su nazočni: 
Članovi Upravnog odbora: Mijo Močilac, predsjednik, Alen Holjevac, zapovjednik, te članovi 

Upravnog odbora Željko Požega, Ivan Tolj, Milenko Barać, Robert Flanjak, Željko Begović, Toni 

Modrušan i Nikica Sminderovac. 

Odsutni članovi Upravnog odbora:  Zlatko Moćan, zamjenik zapovjednika i Vedran Božičević, član UO 

Ostali nazočni:  Milan Hazler,  predsjednik NO 
Mijo Močilac, izabran, na izvještajno izbornoj Skupštini Društva dana 30.04.2021. godine, u 

slijedećem petogodišnjem mandatu, za predsjednika DVD-a Slunj, a koji temeljem članka 61. Statuta 
predsjedava Skupštini i Upravnom odboru podsjetio je da je na  sjednici nazočno 9 od 11 članova UO, te 
da možemo donositi pravovaljane odluke. Predsjednik je predložio slijedeći: 

  
D N E V N I   R E D 

1. Izvješće o provedenoj redovnoj-izbornoj godišnjoj skupštini i konstituiranje Upravnog odbora  
2. Usvajanje poslovnika o radu Upravnog odbora i njegovih Tijela 
3. Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice UO održane 16. travnja.2021. godine 
4. Verifikacija mandata novoizabranog Zapovjedništva 
5. Imenovanje zamjenika predsjednika  
6. Imenovanje tajnika 
7. Donošenje odluke o osnivanju radnih Tijela Upravnog odbora 
8. Imenovanje članova radnih tijela 
9. Donošenje Odluke o imenovanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu DVD-a 

Slunj i imenovanje korisnika gotovinskih kartica DVD-a Slunj 
10. Donošenje odluke o kupnji opreme za potrebe na intervencijama i servisu izolacijskih kompleta i 

servisu i atestiranje boca 
11. Donošenje odluke o sudjelovanju naših članova na hodočašće vatrogasaca u Mariju Bistricu 
12. Informacija o ostvarenom neplaniranom prihodu 
13. Informacija o obilježavanju Sv. Florijana i mjesecu zaštite od požara 
14. Informacija o dobivanju novog kratkog navalnog vozila na korištenje i radnje koje se poduzimaju 

da bi se vozilo stavilo u uporabu 
15. Informacija o odlasku našeg djelatnika Milenka Baraća u mirovinu  
16. Informacija o provedenom natječaju za prijem radnika u stalni radni odnos 
17. Donošenje odluke o prijemu radnika u stalni radni odnos 
18. Informacija vezano za korištenje godišnjih odmora, isplati regresa i slično    
19. Različito 

a) Informacija o isplati otpremnine Milenku Baraću 
Pošto nije bilo primjedbi ni prijedloga, dnevni red jednoglasno je usvojen.  
 

Ad 1.) Izvješće o provedenoj redovnoj-izbornoj godišnjoj skupštini i konstituiranje Upravnog 

odbora  
Predsjednik je izvijestio da je redovna izvještajno-izborna Skupština održana 30. travnja 2021. 

godine dopisnim putem. O izvješćima i odlukama izjasnilo se 75 od 107 članova Skupštine s pravom 
glasa. Tako smo, glasovanjem, usvojili podnesena izvješća, izabrali novog predsjednika, Zapovjednika, 
UO, Zapovjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti. Novost, a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Statutu, 
donesene odluke vrijede u slijedećem petogodišnjem razdoblju ili do opoziva (Zapisnik sa Skupštine 
URBROJ: 137/21 od 30.04.2021.). Na izvještajno-izbornoj Skupštini Društva dana 30.04.2021. godine, u 
slijedećem petogodišnjem mandatu za članove Upravnog odbora izabrani su: Mijo Močilac, predsjednik, 

Alen Holjevac, zapovjednik, te članovi Upravnog odbora Željko Požega, Zlatko Moćan,, Ivan Tolj, 
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Milenko Barać, Vedran Božičević, Robert Flanjak, Željko Begović, Toni Modrušan i Nikica 

Sminderovac. Čestitao je novoizabranim članovima UO, te naglasio da će UO raditi kao i do sada, 
sukladno Statutu, a prema potrebi, najmanje četiri puta godišnje, a zbog poštivanja mjera samozaštite od 
epidemije korona virusom moguće je da ćemo neke sjednice održavati putem maila, telefonskim, video 
pozivom ili dopisno.  Materijale za sjednicu dostavljati će tajnik mailom. 

Pošto nije bilo primjedbi niti prijedloga Upravni odbor je konstituiran.  

 

Ad 2.) Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora i njegovih Tijela  
Temeljem članka 42 Statuta Upravni odbor i njegova Tijela rade po Poslovniku kojeg donosi UO. 

Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora i njegovih Tijela koji je u privitku poziva za ovu sjednicu te 
se mole članovi UO da svojim primjedbama i prijedlozima dopune ovaj Poslovnik. 

Kako nije bilo primjedbi niti prijedloga na Poslovnik o radu Upravnog odbora i njegovih 

tijela UO ga je jednoglasno usvojio Poslovnik o radu Upravnog odbora i njegovih tijela URBROJ 

198/21, od 31.05.2021., Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog odbora i njegovih Tijela 

URBROJ: 199/21, od 31.05.2021. godine). 

 

Ad 3.) Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice UO održane 16. travnja 2021. godine 
Na mailom dostavljeni zapisnik sa zadnje sjednice UO koja je održana 16. travnja 2021. (zapisnik 

URBROJ 123/21, od 16.04.2021.) članovi UO nisu imali primjedbu. 
Pošto nije bilo primjedbi na zapisnik sa zadnje sjednice UO koja je održana 16. travnja 2021. 

(zapisnik URBROJ 123/21, od 16.04.2021.) isti je jednoglasno usvojen (Odluka o usvajanju 

zapisnika odložena je u arhivu URBROJ: 200/21, od 31.05.2021. godine). 

 

Ad 4.) Verifikacija mandata novoizabranog Zapovjedništva 
Predsjednik je, sukladno članku 66. Statuta, predložio Upravnom odboru  da se temeljem Odluke 

Skupštine od 30.04.2021. godine verificira novoizabrano Zapovjedništvo na mandat od pet godina. 
Podsjeća da su u Zapovjedništvo, pod točkom 18.a. dnevnog reda Skupštine, izabrani: Alen Holjevac, 

Zlatko Moćan, Milenko Barać, Josip Neralić, Antonio Štefanac, Kristijan Požega i Karlo Nikolić. 
Izabrani Zapovjednik, Alen Holjevac će na konstituirajućoj sjednici Zapovjedništva, sukladno članku 52 
Statuta, predložiti imenovanje zamjenika zapovjednika, spremištara i zapovjednike odjeljenja. 

Pošto nije bilo drugih prijedloga UO je jednoglasno donio odluku da se verificira 

novoizabrano zapovjedništvo. (Odluka URBROJ: 201/21, od 31.05.2021.). 

 

Ad 5.) Imenovanje zamjenika predsjednika 
 Predsjednik je, sukladno članku 66. Statuta, predložio Upravnom odboru  da se za zamjenika 
predsjednika u slijedećem petogodišnjem razdoblju, imenuje Željko Požega, koji je tu dužnost obavljao i 
u proteklom razdoblju. Drugih prijedloga nije bilo. 
Željko Požega: zahvaljuje na ukazanom povjerenju i napominje da će se uključiti u rad društva 
sukladno potrebama i mogućnostima. 

Pošto nije bilo drugih prijedloga UO je jednoglasno donio odluku da se Željko Požega 

imenuje za zamjenika predsjednika u slijedećem petogodišnjem mandatu (Odluka URBROJ: 

202/21, od 31.05.2021.). 

 

Ad 6) Imenovanje tajnika 
Predsjednik je, sukladno članku 71. Statuta, predložio Upravnom odboru  da se za tajnika u 

slijedećem petogodišnjem razdoblju, imenuje Ivan Tolj, koji je tu dužnost obavljao i u proteklom 
razdoblju. Drugih prijedloga nije bilo. 
 Ivan Tolj: zahvaljuje na ukazanom povjerenju i nada se da će dužnost tajnika obavljati na zadovoljstvo 
svih s kojima surađuje. 

Pošto nije bilo drugih prijedloga UO je jednoglasno donio odluku da se Ivan Tolj imenuje za 

tajnika u slijedećem petogodišnjem mandatu (Odluka URBROJ: 203/21, od 31.05.2021.). 

 

Ad 7.) Donošenje odluke o osnivanju radnih Tijela 
Predsjednik je sukladno članku 67. Statuta predložio Upravnom odboru da imenuju slijedeća stalna 

radna tijela Upravnog odbora: 
Stalni Odbori: 

- Kolegij: kolegij čine predsjednik, zapovjednik i tajnik po dužnosti 

- Odbor za odlikovanja i priznanja: Odbor ima tri člana: predsjednik Odbora, zamjenik 
predsjednika Odbora i član Odbora 

- Odbor za provođenje popisa imovine i obveza: Odbor ima tri člana: predsjednik Odbora, 
zamjenik predsjednika Odbora i član Odbora 
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- Odbor za sport: Odbor ima tri člana predsjednik Odbora, zamjenik predsjednika Odbora i član 
Odbora 

- Odbor za rad s veteranima: Odbor ima tri člana predsjednik Odbora, zamjenik predsjednika 
Odbora i član Odbora 

- Odbor za rad s mladeži: Odbor ima četiri člana predsjednik Odbora, zamjenik predsjednika 
Odbora i dva član Odbora 

- Povremeni Odbor: 

- Odbor za proslavu 130 godina (povremeni Odbor): Odbor ima pet članova predsjednik 
Odbora, zamjenik predsjednika Odbora i tri član Odbora 

Stalni i privremeni Odbori imenuju se za slijedeće petogodišnje razdoblje, dok povremeni Odbor 
radi po potrebi.  

Odbori  rade prema Poslovniku o radu Upravnog odbora i njegovih radnih Tijela kojeg je usvojio 
Upravni odbor.  

Predsjednika i zamjenika predsjednika i članove Odbora imenuje Upravni odbor. 
Pošto nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga UO je osnovao navedene odbore jednoglasno 

(Odluka  URBROJ: 204/21, od 31.05.2021.).  
 

Ad 8.) Imenovanje članova radnih Tijela 
Predsjednik predlaže da se osnovana radna Tijela popune sa članovima DVD-a ili drugim 

osobama koje mogu pridonijeti uspješnom radu tog Tijela, a time i Društva u cjelini. 
- kolegij: sukladno članku 67. Statuta, kolegij čine predsjednik, zapovjednik i tajnik po dužnosti, 

dakle kolegij čine: Mijo Močilac, predsjednik Alen Holjevac, zapovjednik i Ivan Tolj, tajnik 
- Odbor za odlikovanja i priznanja: Željko Begović, predsjednik Odbora, Vlado Sminderovac, 

zamjenik predsjednika Odbora i Franjo Flanjak, član Odbora 
- Odbor za provođenje popisa imovine i obveza: Ivan Tolj, predsjednik Odbora, Zlatko Moćan, 

zamjenik predsjednika Odbora i Milenko Barać, član Odbora 
- Odbor za sport: Toni Modrušan, predsjednik Odbora, Nikica Sminderovac, zamjenik 

predsjednika Odbora i Robert Flanjak, član Odbora 
- Odbor za rad s veteranima: Josip Neralić, predsjednik Odbora, Mijo Požega, zamjenik 

predsjednika Odbora i Franjo Holjevac, član Odbora 
- Odbor za rad s mladeži: Alen Holjevac, predsjednik Odbora, Milenko Barać zamjenik 

predsjednika Odbora te Antonio Štefanac i Karlo Nikolić članovi Odbora 
- Odbor za proslavu 130 godina (povremeni Odbor): Mijo Močilac predsjednik Odbora, Alen 

Holjevac, zamjenik predsjednika Odbora, te članovi Odbora Zlatko Moćan, Željko Požega i Ivan 
Tolj  

Pošto nije bilo primjedbi ili prijedloga na sastav odbora UO je jednoglasno donio odluku o 

sastavu Odbora (Odluka URBROJ: 205/21, od 31.05.2021.). 

 

Ad 9.) Donošenje Odluke o imenovanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu 

DVD-a Slunj i imenovanje korisnika gotovinskih kartica DVD-a Slunj 
 Zapovjednik je predložio da se imenuju: 

a) osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na računu DVD-a Slunj: 
1. Alen Holjevac  
2. Mijo Močilac,  
3. Zlatko Moćan  
4. Željko Požega  
b) osobe ovlaštene za korištenje gotovinskih kartica DVD-a:  
1. Alen Holjevac 
2. Mijo Močilac 
3. Zlatko Moćan 
4. Kristijan Požega 
Pošto nije bilo primjedbi ili prijedloga UO je jednoglasno donio gore predloženu odluku 

(Odluke URBROJ: 206/21, i 211/21 od 31.05.2021.). 

 

Ad 10.) Donošenje odluke o kupnji opreme za potrebe na intervencijama i servisu izolacijskih 

kompleta i servisu i atestiranje boca 
Zapovjednik je predložio da se za potrebe operative na intervencijama kupi:  
1. motorna pila, STIHL MS 180, komada 1, prema ponudi tvrtke „Colibri“, Karlovac (ponuda 

broj 69/VP-1/1, od 24.05.2021.) u iznosu od 1.687,50 kn s PDV-om  

2. POTKAPA HOT SHIELD HS-2, kom 10, prema ponudi tvrtke „KL PROTEKTION“ d.o.o., 

(ponuda broj 215, 24.03.2021.) u iznosu od 8471,30 kn s PDV-om  
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3. radna vatrogasna oprema, prema ponudi tvrtke „Vatropromet“ d.o.o., (ponuda broj 2002, 

od 26.05.2021.) u iznosu od 2.148,00 kn bez PDV-a po komadu, a prema 
specifikaciji:

 
  
Cijena po komadu iznosi 2.686,25 kn s PDV-om., a o potrebitoj i kupljenoj količini izvijestiti 
će se UO na slijedećoj sjednici. 
 

4. Uređaj za navigaciju prema ponudi tvrtke RAPTOR (ponuda br. 373 od 31.05.2021.) u 
iznosu od 3.967,50 kn s PDV-om, a prema specifikaciji:  
 

 
 

5. servis izolacijskih kompleta i servis i atestiranje boca,  prema ponudi tvrtke „Drager“, 

(ponuda broj 21-50654, od 12.04.2021.) u iznosu od 32.461,83 kn s PDV-om odluka  
Za realizaciju ove odluke zadužuje se zapovjednik. 
Pošto nije bilo primjedbi ili prijedloga odobrava se kupnja gore navedene opreme i servis 

izolacionih aparata (Odluke URBROJ: 207/21 od 31.05.2021., 208/21 od 31.05.2021.,  209/21 od 

31.05.2021., 220/21 0d 31.05.2021. i 210/21, od 31.05.2021.).  
 

Ad 11.) Donošenje odluke o sudjelovanju naših članova na hodočašće vatrogasaca u Mariju 

Bistricu 
Predsjednik je izvijestio da je HVZ uputila poziv na tradicionalno 22. hodočašće vatrogasaca u 

Nacionalno Svetište Majke Božje Bistričke koje će se održati u nedjelju 06. lipnja 2021. uz obvezno 
poštivanje svih preporučenih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne 
zaštite Republike Hrvatske koje se odnose na broj okupljenih osoba na jednom mjestu socijalno 
distanciranje, pojačano i redoviti dezinficiranje kao i provođenje svih ostalih mjera i preporučenih uputa. 
Mimohod kreće ispred Bluesun hotel Kaj Marija Bistrica, a parking je osiguran na velikom parkiralištu uz 
obilaznicu. Mole da broj vatrogasaca koji će sudjelovati na hodočašću dostavimo do utorka 01.06.2021. 
godine. Sa sobom treba ponijeti zastavu i obučeni u svečane ili radne odora (s kapom). Vatrogasac koji 
nosi zastavu uz odore mora imati bijele rukavice i kacigu. Troškove sudionika snosi DVD-a Slunj. 
Vatrogasna zajednica Karlovačke županije će sufinancirati troškove prijevoza po kilometru i 30 kn po 
upućenom vatrogascu.  
Alen Holjevac, zapovjednik: predlaže da DVD Slunj osigura prijevoz s jednim vozilom (maksimalno 5 
osoba), trošak prijevoza snosi VZKŽ, i naknadu za obrok do 30.00 kuna po sudioniku koje također 
osigurava VZKŽ.. Moli zainteresirane da se što prije jave kako bi mogli prijaviti sudionike koji žele 
sudjelovati na hodočašću. 

Pošto nije bilo primjedbi ili prijedloga predloženi zaključak jednoglasno je usvojen.  

 
Ad 12.) Informacija o ostvarenom neplaniranom prihodu  

Zapovjednik je izvijestio da je ostvaren neplaniran prihod i to: 
- za izvršene radove na sanaciji posljedice potresa na području grada Slunja u iznosu cca 

52,300.00 kn  
- financijska sredstva koja trebamo dobiti  od Komunalnog poduzeća LIPA d.o.o. u iznosu od cca 

48,400.00 kn, a odnosi se na obrezivanje stabala u Rastokama 
Pošto nije bilo druge diskusije UO je informaciju primio na znanje.  
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Ad 13.) Informacija o proslavi Sv. Florijana i mjeseca zaštite od požara  
Predsjednik je izvijestio da smo i ove godine obilježili dan vatrogasaca - Sv. Florijana, uz Sv, 

Misu za umrle  i poginule vatrogasce, polaganju vijenaca na groblju u Slunju, kod centralnog križa i 
paljenju svijeća kod centralnog križa i na grobu prvog predsjednika Josipa Maršića.  

Pred vatrogasnim domom  „postrojena“ su vatrogasna vozila  i nekolicina članova, kao i u cijeloj 
Hrvatskoj, koji su minutom tišine uz zvuk sirena sa vozila se prisjetili stradalih i poginulih vatrogasaca. 
Obilježavanje je prošlo svečano, uz mali broj članova, uz poštivanje mjera opreza od COVID 19. U 
popodnevnim satima ispred vatrogasnog doma dočekano je novo kratko navalno vozilo dobiveno na 
korištenje koje je blagoslovio mons. Mile Pecić. 

Mjesec zaštite od požara obilježen je radno: obukom, detaljnom pregledu ispravnosti opreme i 
preventivnim djelovanjem.  

Pošto nije bilo druge diskusije UO je informaciju primio na znanje.  

 

Ad 14.) Informacija o dobivanju novog kratkognavalnog vozila na korištenje i radnje koje se 

poduzimaju da bi se vozilo stavilo u uporabu 
Zapovjednik je izvijestio da je dana 04.svibnja 2021. godine, na dan SV. Florijana, na svečanosti 

u Vatrogasnoj školi u Zagrebu preuzeo novo, tehnički ispravno, kratko navalno vozilo, nabavljeno iz 
programa: Operativni program i kohezija 2014-2020. „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ 
K.K.05.2.1.05.0001, registarskih oznaka ZG 8258 ID. Podaci o vozilu: marka i tip vozila: Mercedes-Benz 
Atego 1530 AF4X4, broj šasije W1T96723710476474, godina proizvodnje 2020, BARCODE vozila 
10004175337. Vozilo je popunjeno sa svom potrebitom opremom. Vrijednost vozila je  2.066.249,00 kn 
bez PDV-a. PDV je platilo Ministarstvo unutarnjih poslova u iznosu od 25%. Vozilo je u vlasništvu MUP-
a RH, dano nama na korištenje, a nakon 5 godina vozilo će biti preneseno u naše vlasništvo. Tako  je 
tog dana, zaštitnika vatrogasaca - Sv. Florijana, uz Sv, Misu za umrle  i poginule vatrogasce, polaganju 
vijenaca na groblju u Slunju, kod centralnog križa i paljenju svijeća kod centralnog križa i na grobu prvog 
predsjednika Josipa Maršića, svečano uz mjere opreza od COVID 19 dočekano, ispred vatrogasnog 
doma. Toga dana je monsinjor Mile Pecić blagoslovio novo vozilo. Obuka sa opremom iz vozila za 
operativni kadar odrađena je u nedjelju 09.05.2021. godine uz demonstraciju instruktora tvrtke „Weber“ i 
13.05.2021. godine odrađena je obuka od strane servisera Mi-Star kada je vozilo pušteno u rad. 

Pošto nije bilo druge diskusije UO je informaciju primio na znanje.  
 

Ad 15.) Informacija o odlasku našeg djelatnika Milenka Baraća u mirovinu 
Zapovjednik je izvijestio da naš dugogodišnji djelatnik Milenko Barać dana 31.05.2021. godine 

odlazi u zasluženu mirovinu, a temeljem Rješenja glavnog vatrogasnog Zapovjednika (KLASA: UP/I-
140-01/21-01/33, URBROJ: 444-02-21-4, od 10.05.2021. sa danom 31.05.2021. (naš URBROJ 186/21, 
od 20.05.2021.) Stoga je raspisan natječaj za popunu radnog mjesta (Odluka 184/21 od 10.05.2021.) i 
imenovana komisija za provedbu natječaja.   

Pošto nije bilo druge prijedloga ili pitanja informacija o odlasku radnika Milenka Baraća 

primljeno je na znanje. 
 

Ad 16.) Informacija o provedenom natječaju za prijem radnika u stalni radni odnos 
Predsjednik je podsjetio, da je odgovorna osoba - zakonski zastupnik Alen Holjevac, svojom 

Odlukom (Odluka URBROJ: 184/21, od 10.05.2021), a temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu 
(Narodne novine br. 125/19), te članka 57. Statuta DVD-a Slunj od dana 21. prosinca 2020.godine  i 
zaključka Gradonačelnika Grada Slunja, od dana 29.04.2021. godine klasa: 112-02/21-01/01, URBROJ: 
2133/04-03/01-21-2,  raspisao je natječaj za zapošljavanje jednog radnika, na neodređeno vrijeme, na 
radno mjesto vatrogasca–vozača radi odlaska radnika Milenka Baraća u mirovinu sa danom 31.05.2021. 
godine, a temeljem rješenja glavnog vatrogasnog zapovjednika Klasa UP/I-140-01/21-01/33, URBROJ 
444-02-21-4, od 10.05.2021. godine. Sukladno članku 4 spomenute Odluke, dana 19.05.2021. godine, 
sastala se komisija za provođenje natječaja (zapisnik sa sjednice komisije za provođenje natječaja 
URBROJ: 185/21 od 20.05.2021.). Iz priložene dokumentacije  vidljivo je da je kandidat Kristijan Požega  
dostavio svu traženu dokumentaciju, te u potpunosti zadovoljava uvjete iz natječaja i predsjednik 
komisije Mijo Močilac konstatira, da kandidat ima sve uvjete za prijem koji su traženi natječajem, te ga 
Upravni odbor može primiti na radno mjesto vatrogasac – vozač na neodređeno vrijeme sa danom 
01.06.2021. Predsjednik komisije napomenuo je da se radnika Kristijana Požegu upozna sa pravilnikom 
o unutarnjem ustroju vatrogasne postrojbe DVD-a, pravilnikom o materijalnim pravima službenika i 
namještenika zaposlenih u vatrogasnoj postrojbi DVD-a Slunj, a posebno da mu se skrene pozornost na 
savjesno izvršavanje zadaća. 

Pošto nije bilo druge diskusije UO je informaciju primio na znanje.  
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Ad 17.) Donošenje odluke o prijemu radnika Kristijana Požege u stalni radni odnos 
Predsjednik Mijo Močilac izvijestio je, da na raspisani natječaj za popunu radnog mjesta 

vatrogasac – vozač umjesto umirovljenog Milenka Baraća,  prispjela je samo jedna zamolba i to od 
Kristijana Požege, koji je bio zaposlen, na određeno vrijeme, na mjesto Milenka Baraća do povratka s 
bolovanja ili umirovljenja. Kristijan Požega uz zamolbu dostavio je na vrijeme i u potpunosti, iz kojih se 
vidi da Kristijan ispunjava sve tražene uvjete te se predlaže Upravnom odboru da se Kristijan Požega 
primi u radni odnos vatrogasac – vozač na neodređeno vrijeme sa danom 01.06.2021. godine. Probni 
rok je tri mjeseca. Zadužuje se zapovjednik da provede ovu Odluku te Kristijana upozna sa svim 
pravima i dužnostima i sačini Ugovor u radu.  

Pitanja ili prijedloga nije bilo. 
Pošto nije bilo primjedbi UO je donio jednoglasnu odluku o prijemu radnika Kristijana 

Požege u stalni radni odnos s 01.06.2021.na neodređeno vrijeme (Odluka URBROJ: 212/21, od 

22.03.2021.).  
 
Ad 18.) Informacija vezano za korištenje godišnjih odmora, isplati regresa i slično    

Rješenja za godišnji odmor radnika, do sada nije bilo moguće napraviti, među ostalim što je 
rješenje za radnika Milenka Barać došlo tek neki dan, a mjesto njega treba zaposliti novog radnika, ali to 
možemo riješiti na kolegiju pa u konačnici dostaviti U.O. 

 
Ad 19.) Različito 

a) Informacija o isplati otpremnine Milenku Baraćui donošenje odluke o isplati 

otpremnine sukladno mišljenju HVZ i dogovora s stručnom službom greada Slunja 

Alen Holjevac, zapovjednik: izvijestio je UO da se odlaskom Milenka Baraća u mirovinu nametnulo 
pitanje otpremnine. Postoje različita tumačenja kolika otpremnina pripada radniku koji je otišao u 
mirovinu. Zbog raznih tumačenja zatraženo je mišljenje i tumačenje HVZ. Ovisno o tom odgovoru i sami 
ćemo tako morati postupiti, a o iznosu otpremnine biti ćete izvješćeni telefonski. Mišljenje od HVZ-a 
dobili smo 01.06.2021. godine, te u dogovoru sa stručnom službom grada, moramo isplatilui otpremninu 
po Zakonu o vatrogastvu (članak 58. stavak 5) u ukupnom iznosu od 118.058,75 kuna.  

Sredstva isplatiti sa računa DVD-a, a povrat sredstava vratiti će Grad Slunj nakon rebalansa 
godišnjeg plana. Za realizaciju isplate otpremnine zadužuje se zapovjednik, a rok za isplatu je što je prije 
moguće.  

Pošto nije bilo primjedbi UO je donio jednoglasnu odluku o isplati otpremnine Milenku 

Baraću (Odluka URBROJ: 229/21 od 07.06.2021.) 
Pošto nije bilo više pitanja ili prijedloga, predsjednik se zahvalio nazočnima na pozornosti i 

zaključio sjednicu UO. 
 
Sjednica je završila dana 31.05.2020. u 19.00 sati. 
 
 
 

Privitak: 
1. Poslovnik o radu Upravnog odbora i njegovih Tijela (Poslovnik URBROJ: 198/21 od 

31.05.2021.). 
2. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog odbora i njegovih Tijela (Odluka URBROJ: 

199/21 od 31.05.2021.)  
3. Zapisnik sa zadnje sjednice UO (zapisnik URBROJ: 123/21, od 16.04.2021.)  
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa zadnje sjednice UO (Odluka URBOJ: 200/21, od 

31.05.2021.) 
5. Odluka o verifikaciji Zapovjedništva (Odluka URBROJ: 201/21 od 31.05.2021.) 
6. Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika (Odluka URBOJ: 202/21, od 31.05.2021.) 
7. Odluka o imenovanju tajnika (Odluka URBOJ: 203/21 od 31.05.2021.) 
8. Odluka o osnivanju radnih Tijela (Odluka URBOJ: 204/21 od 31.05.2021.) 
9. Odluka o imenovanju članova radnih Tijela (Odluka URBOJ: 205/21 od 31.05.2021.) 
10. Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu DVD-a Slunj 

(Odluka URBOJ: 206/21, od 31.05.2021.)  
11. Odluka o imenovanju osoba korisnika gotovinskih kartica DVD-a Slunj (Odluka URBOJ: 

211/21, od 31.05.2021.)  
12. Ponuda tvrtke „Colibri“, Karlovac (ponuda broj 69/VP-1/1, od 24.05.2021.) 
13. Ponuda tvrtke „KL PROTEKTION“ d.o.o., (ponuda broj 215, 24.03.2021.)  
14. Ponuda tvrtke „Vatropromet“ d.o.o., (ponuda broj 2002, od 26.05.2021.) 
15. Ponuda ponudi tvrtke „Drager“, (ponuda broj 21-50654, od 12.04.2021.)  
16. ponuda tvrtke RAPTOR (ponuda br. 373 od 31.05.2021 
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17. Odluka o kupnji motorne pile, STIHL MS 180 (Odluka URBOJ: 207/21, od 31.05.2021.) 
18. Odluka o kupnji POTKAPA HOT SHIELD HS-2 (Odluka URBOJ: 208/21, od 31.05.2021.) 
19. Odluka o kupnji radne vatrogasne opreme (Odluka URBOJ: 209/21, od 31.05.2021.) 
20. Odluka o kupnji uređaja za navigaciju (Odluka URBOJ: 220/21, od 31.05.2021.) 
21. Odluka o servisu izolacijskih kompleta i servisu i atestiranje boca (Odluka URBOJ: 210/21, 

od 31.05.2021.) 
22. Odluka o raspisivanju natječaja za zapošljavanje na ne određeno vrijeme jednog radnika  

vatrogasca – vozača (Odluka URBROJ 184/21 od 10.05.2021.) 
23. Zapisnik sa sjednice komisije za provođenje natječaja za zaposlenje radnika (Odluka 

URBROJ: 185/21 od 20.05.2021.) 
24. Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme Kristijana Požege (Odluka URBROJ: 

212/21 od 31.08.2021.) 
25. Odluka o isplati otpremnine Milenku Baraću (Odluka URBROJ: 229/21 od 07.06.2021.) 

 

 
 

 
 

 
Zapisnik dostaviti:  

- Pismohrana 
 
   Zapisao: 
 

  

   

Ivan Tolj, tajnik 
 

  

   

   

          Zapovjednik DVD-a:             Predsjednik DVD-a: 

   

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

 

 
 
 
 
 
 

 


