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     DVD  SLUNJ 
47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
   tel/fax: 385 47 777 175 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
URBROJ:  213 / 21 
Slunj,  31.05.2021. godine 
 

                                                                                   

Zapisnik sa sjednice 

                                             Z A P O V J E D N I Š T V A 

koja je održana dana 31. svibnja  2021. godine 
 

Zapovjednik DVD-a Slunj, Alen Holjevac, temeljem članka 57. Statuta DVD-a Slunj od 21. 
prosinca 2020. godine, sazvao je konstituirajuću sjednicu Zapovjedništva koja je održana dana 31. 
svibnja  2021. godine u 20.00 sati u prostorijama DVD-a Slunj u Slunju.  
Sjednici su se odazvali: 
Čanovi Zapovjedništva: Alen Holjevac, zapovjednik, te članovi Zapovjedništva Zlatko Moćan, 

Milenko Barać, Josip Neralić, Kristijan Požega, Karlo Nikolić i Antonio Štefanac. 

Predsjednik NO: Milan Hazler, predsjednik NO 

Ostali nazočni: Mijo Močilac, predsjednik DVD-a i tajnik Ivan Tolj   

Odsutni članovi UO: 

Odsutni: -  
Predsjednik Mijo Močilac pozdravio je nazočne, čestitao na izboru, te poželio uspjeh u radu, te je 

zamolio zapovjednika Alena Holjevca, izabranog na izvještajno izbornoj Skupštini Društva dana 
30.04.2021. godine, u slijedećem petogodišnjem mandatu, za zapovjednika DVD-a Slunj, kojeg je 
sukladno članku 26. Zakona o vatrogastvu potvrdio Županijski zapovjednik (Suglasnost URBROJ: 
168/21 od 06.05.2021., VZKŽ, URBROJ: 02-249/21, od 04.05.2021.), a  imenovao za zapovjednika 
DVD-a Slunj Gradonačelnik Grada Slunja (dopis Gradonačelniku za suglasnost za imenovanje 
zapovjednika  URBROJ 169/21 od 10.05.2021., suglasnost-zaključak Gradonačelnika URBROJ: 195/21, 
od 28.05.2021.) da nastavi sa sjednicom. 

Zapovjednik Alen Holjevac zahvalio se na ukazanom povjerenju, i nada se da će to povjerenje 
opravdati svojim radom, te utvrdio da je sjednici Zapovjedništva nazočno 7 od 7 članova Zapovjedništva 
i predložio slijedeći: 

D N E V N I   R E D 
1. Konstituiranje Zapovjedništva 
2. Usvajanje poslovnika o radu Zapovjedništva 
3. Imenovanje zamjenika zapovjednika 
4. Imenovanje zapovjednika odjeljenja 
5. Imenovanje spremištara 
6. Imenovanje vozača vatrogasnih vozila 
7. Informacija o dobivenom kratkom navalnom vozilu 
8. Informacija o odlasku Milenka Baraća u mirovinu 
9. Informacija o opremi koju planiramo kupiti i obaviti servise 
10. Različito 

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

 

Ad 1.) Konstituiranje Zapovjedništva 
Zapovjednik je podsjetio su, na izvještajno izbornoj Skupštini Društva dana 30.04.2021. godine, u 

slijedećem petogodišnjem mandatu za članove Zapovjedništva izabrani: Alen Holjevac, zapovjednik, te 

članovi Zapovjedništva Zlatko Moćan, Milenko Barać, Josip Neralić, Kristijan Požega, Karlo Nikolić i 

Antonio Štefanac. Čestitao je novoizabranim članovima Zapovjedništva na izboru, i ukazanom 
povjerenju, te naglasio da će zapovjedništvo raditi kao i do sada, sukladno Statutu, a prema potrebi. 
Također je izvijestio da je UO na svojoj sjednici 31.05.2021. godine, pod točkom 4. verificirao mandat 
novoizabranom zapovjedništvu (Odluka UO URBROJ: 201/21 od 31.05.2021.). 

Pošto nije bilo primjedbi niti prijedloga Upravni odbor je konstituiran. 

 

Ad 2.) Usvajanje Poslovnika o radu Zapovjedništva   
Temeljem članka 42 Statuta Zapovjedništvo radi po Poslovniku kojeg Zapovjedništvo donosi. 

Napravljen je prijedlog Poslovnika o radu Zapovjedništva koji je dostavljen na uvid članovima 
Zapovjedništva u privitku poziva za ovu sjednicu, te se mole članovi Zapovjedništva da svojim 
primjedbama i prijedlozima dopune ovaj Poslovnik. 
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Kako nije bilo primjedbi niti prijedloga na Poslovnik o radu Zapovjedništva isti je 

jednoglasno usvojen (Poslovnik o radu Zapovjedništva URBROJ 215/21, od 31.05.2021., Odluka o 

usvajanju Poslovnika o radu Zapovjedništva URBROJ: 214/21, od 31.05.2021. godine). 

 

Ad 3.) Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika   
Temeljem članka 52. Statuta, na prijedlog zapovjednika, da se za zamjenika zapovjednika 

imenuje Zlatko Moćan, vatrogasni časnik I. klase, Zapovjedništvo donosi odluku da se Zlatko Moćan 
imenuje za zamjenika zapovjednika u slijedećem petogodišnjem mandatnom razdoblju ili do opoziva. 
Predloženi zamjenik zapovjednika ispunjava uvjete sukladno članku 56. Statuta.  

Kako nije bilo primjedbi niti prijedloga na prijedlog zapovjednika Zapovjedništvo je donijelo 

jednoglasnu odluku da se za zamjenika zapovjednika, u slijedećem petogodišnjem mandatnom 

razdoblju ili do opoziva, imenuje Zlatko Moćan (Odluka URBROJ: 216/21, od 31.05.2021. godine). 

 

Ad 4.) Odluka o imenovanju zapovjednika odjeljenja   
Temeljem članka 52. Statuta, na prijedlog zapovjednika, da se za zapovjednike odjeljenja u 

slijedećem petogodišnjem mandatnom razdoblju, ili do opoziva, imenuju: 
1. zapovjednik I. odjeljenja: Zlatko Moćan, vatrogasni časnik I. klase, Slunj, Rakovačka 

4,OIB 22236720262 
2. zapovjednik II. odjeljenja: Kristijan Požega, vatrogasni časnik, Slunj, 14. Domobranske 

Pukovnije 40, OIB 77362241220.  
3. zapovjednik III. odjeljenja: Antonio Štefanac, vatrogasni časnik, Slunj, Ulica 

14.Domobranske Pukovnije 7, OIB 16732434200 
Kako nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, na prijedlog zapovjednika, Zapovjedništvo je 

donijelo jednoglasnu odluku da se za zamjenike odjeljenja imenuju Zlatko Moćan, Kristijan 

Požega i Antonio Štefanac u slijedećem petogodišnjem mandatnom razdoblju ili do opoziva 

(Odluka URBROJ: 217/21, od 31.05.2021. godine). 

 

Ad 5.) Odluka o imenovanju spremištara   

Temeljem članka 52. Statuta, na prijedlog zapovjednika, da se za spremištara imenuje Kristijan 

Požega, vatrogasni časnik, Slunj, 14. Domobranske Pukovnije 40, OIB 77362241220.   Zapovjedništvo 
je prihvatilo taj prijedlog i jednoglasno donosi odluku da se Kristijan Požega imenuje za spremištara u 
slijedećem mandatnom razdoblju ili do opoziva. 

Kako nije bilo primjedbi niti prijedloga na prijedlog zapovjednika Zapovjedništvo je donijelo 

jednoglasnu odluku da se za spremištara, u slijedećem mandatnom razdoblju ili do opoziva, 

imenuje Kristijan Požega (Odluka URBROJ: 218/21, od 31.05.2021. godine). 

 

Ad 6.) Imenovanje vozača vatrogasnih vozila 
Temeljem članka 52. Statuta, na prijedlog zapovjednika, da se za vozače vatrogasnih vozila 

imenuju imenuju: 
                                           1. Alen Holjevac 
                                           2. Zlatko Moćan 
                                           3. Kristijan Požega 
                                           4. Antonio Štefanac 
                                           5. Ivica Obrovac 
                                           6. Zoran Magdić 
                                           7. Željko Obajdin 
                                           8. Milenko Barać 
Zapovjedništvo je prihvatilo taj prijedlog i jednoglasno donosi odluku da se navedeni imenuje za 

vozače vatrogasnih vozila u slijedećem mandatnom razdoblju ili do opoziva. 
Kako nije bilo primjedbi niti prijedloga na prijedlog zapovjednika Zapovjedništvo je donijelo 

jednoglasnu odluku da se za vozače vatrogasnih vozila imenuju gore spomenuti operativni 

članovi, a koji ispunjavaju uvjete za vozače vatrogasnih vozila. (Odluka URBROJ: 219/21, od 

31.05.2021. godine). 

 

Ad 7.) Informacija o novom kratkom navalnom vozilu 
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 
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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. 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“. 

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

Ad 8.) 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 Rješenje 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 diskusije Zapovjedništvo je informaciju primio na znanje.  

 

Ad 9.) Informacija o opremi koju planiramo kupiti i obaviti servise 
Zapovjednik je predložio, a Upravni odbor prihvatio prijedlog te se planira kupiti slijedeća 

oprema i izvršiti servis: 

- motorna pila, kom 1 

- zaštitne maske za šumske požare, 10 kom 
- nabava radne vatrogasne opreme u potrebitoj količini 
- obaviti servis vatrogasnih uređaja izolacijski aparati, maske, visokotlačne boce i kompresor za 

stlačivanje zraka u boce 
- uređaj za navigaciju 
Pošto nije bilo druge diskusije Zapovjedništvo je informaciju primio na znanje.  

 

Ad 10.) Različito 
Pošto nije bilo više pitanja ili prijedloga, zapovjednik se zahvaljuje svim sudionicima ove 

sjednice Zapovjedništva  i istu zaključio. 
 
Sjednica je završila dana 31.05.2021. u 20.50 sati 
 

Zapisnik dostaviti:  
- pismohrana 

 
   Zapisao:   

   

Ivan Tolj, tajnik   

   

               Zapovjednik DVD-a:       

   

    Alen Holjevac, vatr. časnik I. kl 

 
 
 

Privitak: 
1. Poslovnik o radu Zapovjedništva (Poslovnik URBROJ: 215/21, od 31.05.2021.)   
2. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Zapovjedništva (Odluka URBROJ: 214/21, od 

31.05.2021.) 
3. Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika (Odluka URBROJ: 216/21, od 31.05.2021.) 
4. Odluka o imenovanju zapovjednika odjeljenja (Odluka URBROJ: 217/21, od 31.05.2021.) 
5. Odluka o imenovanju spremištara (Odluka URBROJ: 218/21, od 31.05.2021.) 
6. Odluka o imenovanju vozača vatrogasnih vozila (Odluka URBROJ: 219/21, od 31.05.2021.) 

 
 
 
 
 

 


