
     DVD  SLUNJ 
47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
   tel/fax: 385 47 777 175 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
URBROJ:  247 / 21 
Slunj,  08.07.2021. godine                                                                                    

Zapisnik sa sjednice 

S U D A  Č A S T I 

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 Suda častio koja je održana dana 08. srpnja 2021. godine u 11.30 sati u 
prostorijama DVD-a Slunj u Slunju.  

 

Sjednici su nazočni: 
Članovi Suda časti: Tomislav Božičević, Slavo Vukošić, i Jelena Neralić  

Odsutni članovi Suda časti: Jožica Modrušan (opravdao izostanak zbog bolesti) i Toni Modrušan 
(opravdao izostanak zbog posla) 
 

Ostali nazočni: Mijo Močilac, predsjednik i Alen Holjevac, zapovjednik i Ivan Tolj, tajnik  
 
 

Predsjednik Mijo Močilac utvrdio je da je sjednici nazočna većina izabranih članova Suda časti 
(tri od pet članova), izabranih na Skupštini dana 30.04.2021. godine. Pozdravio je nazočne te predlaže 
slijedeći: 
 
                                                     

 
D N E V N I   R E D 

 
1. Konstituiranje Suda časti  
2. Izbor predsjednika Suda časti  
3. Usvajanje poslovnika o Suda časti  
4. Različito 

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

Ad 1.) Konstituiranje Suda časti  
Predsjednik Mijo Močilac čestitao je novoizabranim članovima Suda časti, 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 i 
zamjenik Suda časti i usvoji Poslovnik o radu Suda časti. S tim izvršeno je konstituiranje Suda časti. 

Pošto nije bilo pitanja ili prijedloga Sud časti je konstituiran. 

 

Ad 2.) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Suda časti 
Sukladno Statutu članak 81. dužnost novoizabranih članova da između sebe izaberu 

predsjednika i zamjenika predsjednika Suda časti u slijedećem petogodišnjem mandatu.   
Slavo Vukošić, član Suda časti: predlaže da se za predsjednika Sud časti izabere Tomislav Božičević, 
a za zamjenika predsjednika Jelena Neralić. Drugih prijedloga nije bilo. 

Pošto nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga Sud časti je jednoglasno za predsjednika 

izabrao Tomislav Božičevića, a za zamjenika predsjednika suda časti izabrana je Jelena Neralić 

(Odluka URBROJ: 244/21, od 08.07.2021.) 

 

Ad 3.  Usvajanje poslovnika o radu Suda časti 
Novoizabrani predsjednik Suda časti, Tomislav Božičević, zahvalio se na izboru za predsjednika 

i predloži je da se razmotri prijedlog Poslovnika o radu Suda časti, te se daju primjedbe ili prijedlozi kako 
bi se došlo do konačnog prijedloga Poslovnika, kojeg ćemo usvojiti sukladno članku 81. Statuta. 

Na predloženi Poslovnik nije bilo primjedbi. 
Pošto nije bilo primjedbi ili drugih prijedloga Sud časti je jednoglasno usvojio Poslovnik o 

radu Suda časti (Poslovnik o radu Suda časti URBROJ: 245/21 od 08.07.2021., Odluka URBROJ: 

246/21, od 08.07.2021.). 
 

mailto:dvd.slunj@gmail.com


Ad 4.) Različito 
Pošto nije bilo više pitanja ili prijedloga, predsjednik Suda časti se zahvalio nazočnima na 

pozornosti i zaključio sjednicu Suda časti. 
 
Sjednica je završila dana 08.07.2021. u 12.00 sati. 
 
 
 

Privitak: 
1. Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Suda časti (URBROJ: 244/21 od 

08.07.2021.) 
2. Poslovnik o radu Suda časti (URBROJ: 245/21 od 08.07.2021.) 
3. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Suda časti (URBROJ: 246/21 od 08.07.2021.) 

 
Zapisnik dostaviti:  

- Pismohrana 
 
   Zapisao: 
 

  

   

Ivan Tolj, tajnik 
 

  

   

   

                     Predsjednik Suda časti  

   

         Tomislav Božičević 

 
 
 
 
 
 
 

 


