
VAŽNO:  Popunjeni Obrazac za glasovanje potrebno je vlastoručno potpisati i vratiti u DVD Slunj do 30. travanj 2021. godine 

Redovna izvještajno - izborna godišnja Skupštine DVD-a Slunj  30. travanj 2021. godine  
glasovanje dopisnim putem 

 
Ime i Prezime člana Skupštine:  ___________________________  

OBRAZAC ZA GLASOVANJE 
 

(upisati X za izabrani način glasovanja uz svaku odluku - ostala polja prazna i na kraju vlastoručno potpisati) 
 

 
Redni 
broj 

NAZIV TOČKE ZA PROTIV SUZDRŽAN 

1. Usvajanje dnevnog reda    

2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine     

3. 
Izbor radnih tijela: radno voditeljstvo, kandidacijsko - izborno povjerenstvo. 
verifikacijsko povjerenstvo,  ovjerovitelji zapisnika i zapisničara  

   

4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva     

5. Izvješće o radu Upravnog odbora    

6. Izvješće o radu Zapovjedništva     

7. 
Izvješće o Financijsko - materijalnom  poslovanju i završnom računu za 2020. 
godinu 

   

8. Izvješće o izvršenju plana rada    

9. Izvješće Nadzornog odbora     

10. Prijedlog osnovnih smjernica rada za 2021. - 2026. godinu     

11. 
Rasprava te usvajanje svih izvješća i  osnovnih smjernica rada za mandatno 
razdoblje  

   

12. Razrješenje dužnosti predsjednika     

13. Razrješenje dužnosti zapovjednika     

14. Razrješenje dužnosti članova UO, Zapovjedništva i Nadzornog odbora     



VAŽNO:  Popunjeni Obrazac za glasovanje potrebno je vlastoručno potpisati i vratiti u DVD Slunj do 30. travanj 2021. godine 

 
Redni 
broj 

NAZIV TOČKE ZA PROTIV SUZDRŽAN 

15. 
Prijedlog kandidacijsko-izbornog povjerenstva za: zapovjednika, 
predsjednika, članove Zapovjedništva, članove Upravnog odbora, članove 
nadzornog odbora i članove Suda časti  

   

16. Izbor predsjednika     

17. Izbor zapovjednika     

18. 
Izbor za: članove Zapovjedništva, članove Upravnog odbora,  članove 
Nadzornog odbora i članove Suda časti  

   

19. Izbor delegata za Skupštine VZKŽ    

20. Donošenje Odluke o zastupanju Društva    

21. Donošenje Odluke o ovlastima Upravnog odbora    

22. Predstavljanje novog člana (ne glasati - informacija) - - - 
23. Informacija odlikovanja (ne glasati - informacija) - - - 
24. Različito (primjedbe ili prijedloge upisati ispod potpisa) - - - 

 
_______________ 
Vlastoručni potpis 
 
Ovdje upišite svoje prijedloge, primjedbe ili kritike pod točkom 24 Različito: 


