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Zapisnik sa sjednice kandidaciono izbornog povjerenstva 

koja je održana dana 17. travnja 2021. godine putem video veze 
 

 

 
Sjednica kandidaciono izbornog povjerenstva održana je 17. travnja 2021. godine u 10 sati putem 

video veze.  
Sjednici nazočni članovi izborno kandidacionog povjerenstva:  

1. Alen Požega, predsjednik  
2. Ivica Obrovac, član 
3. Zoran Magdić član  

Ostali nazočni: predsjednik Mijo Močilc,  Zapovjednika Alena Holjevac  i tajnik Ivan Tolj 
 

DNEVNI RED: 

 

1. Utvrđivanje prijedloga za Tijela Društva  
2. Različito 

Predloženi dnevni red usvojen jednoglasno. 

 

Ad 1.) Utvrđivanje prijedloga za Tijela Društva  
Predsjednik Mijo Močilac, izvijestio je izborno kandidaciono povjerenstvo o zaključku UO, 

Zapovjedništva i NO  od 22.03.2021. godine i prijedloga izborno kandidacionom povjerenstva za Tijela 
Društva. Temeljem uvida u zapisnik sa sjednice UO, Zapovjedništva i predsjednika NO (URBROJ. 82/21 od 
22.03.2021.) i diskusije pojedinih članova došlo je do spoznaja: da se na raspisani poziv (natječaj) za novo 
rukovodstvo, a koji je dostavljen svim članovima DVD-a prilikom dopisno održane Skupšine dana 21.12.2020. 
godine nitko nije javio, a niti je pokazao interes, da zbog epidemioloških mjera, posebnih sastanaka i dogovora 
na tu temu nije bilo, (UO je održao od ukupno šest sjednica tri puta telefonom), vatrogasci operativci su se 
sastajali samo prilikom odlaska na intervencije, da je većina članova UO i zapovjedništva na zajedničkom 
sastanku održanog dana 22.03.2021. godine, mišljenja smo da bi u ovoj situaciji, i možda najbolje moguće 
rješenje bilo, da se predlože za novi mandat članovi, koji i sada obavljaju te dužnosti, a da se u vrijeme, kad se 
steknu uvjeti, u koliko se eventualno zbog nekih razloga (bolesti i sl.) koji se u tom momentu pokažu 
opravdanima, razgovara o mogućim izmjenama članova Tijela Društva ili pojedinih članova, a i izvanredna 
izborna Skupština uvijek se može održati ako nema drugih rješenja.  

Imajući u vidu navedene činjenice, spoznaje i Odluku UO od 16.04.2021. godine (Odluka URBROJ: 
127/21, od 16.04.2021.) kandidacijsko izborno povjerenstvo nakon kraće rasprave predlaže Skupštini da se  
predloženi kandidati za Tijela Društva izaberu, na mandat od pet godina i to: 

a. za zapovjednika: Alen Holjevac 

b. za predsjednika: Mijo Močilac 

c. za članove Zapovjedništva: Alen Holjevac, Zlatko Moćan, Milenko Barać, Josip Neralić, Antonio 

Štefanac, Kristijan Požega i Karlo Nikolić 

d. za članove Upravnog odbora: Mijo Močilac, Željko Požega, Alen Holjevac, Zlatko Moćan, Ivan 

Tolj, Vedran Božičević, Željko Begović, Nikica Sminderovac, Toni Modrušan, Milenko Barać i 

Robert Flanjak 

e. za članove Nadzornog odbora: Milan Hazler, Anita Bogović i Tomislav Magdić 

f. članove Suda časti: Tomislav Božičević, Jožica Modrušan, Slavo Vukošić, Toni Modrušan i 

Jelena Neralić 

Navedeni prijedlog usvojen jednoglasno i kao takav dostavlja se Skupštini na usvajanje 

(Odluka URBROJ: 129/21, od 17.04.2021.). 
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Ad 2.) Različito   
 Nije bilo rasprave pod ovom točkom. 
 

Sjednica završila dana 17.04.2021. godine u 10.30 sati. 
 

     Zapisao: 
 
Ivan Tolj, tajnik 

                Izborno kandidaciono povjerenstvo:  
 

1. Alen Požega, predsjednik ………………. 
2. Ivica Obrovac, član          ……………… 
3. Zoran Magdić, član          ………………. 

 
 
Privitak: 

- Odluka o prijedlogu izbornog kandidaciono povjerenstva Skupštini za izbor Radnih Tijela Društva 
(Odluka URBROJ: 129/21, od 17.04.2021.) 

 

 

 

 


