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     DVD  SLUNJ 

 
 

47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
tel/fax: 385 47 640 432 
URBROJ:  09 / 22 
Slunj,  07.01.2022. godine 

 

Zapisnik sa sjednice 

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

koja je održana dana 07. siječnja 2022. godine 
 

Predsjednik DVD-a Slunj, temeljem članka 62. Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2020. godine, 
sazvao je telefonsku sjednicu Upravnog odbora koja je održana dana 07. siječnja 2022. godine. Telefonska 
sjednica UO sazvana je zbog poštivanja mjera samozaštite od COVID-19. i nemogućnosti okupljanja većeg 
broja članova u zatvorenom prostoru. 
Sjednici su se putem maila odazvali: 
Čanovi UO: Mijo Močilac, predsjednik, Željko Požega, zamjenik predsjednika, Alen Holjevac, 

zapovjednik, Zlatko Moćan, zamjenik zapovjednika, Ivan Tolj, tajnik, Milenko Barać, spremištar, članovi 

UO Željko Begović, Vedran Božičević, Robert Flanjak, Toni Modrušan i Nikica Sminderovac.  

Predsjednik NO: Milan Hazler, predsjednik NO 

Ostali nazočni: -  

Odsutni članovi UO: 

Odsutni: - 

 
Poslije Sjednice UO sastao se kolegiji Društva. Predsjednik Mijo Močilac utvrdio je da se  o 

materijalima za sjednicu, dostavljenim mailom, izjasnilo 11 članova UO, od 11 članova UO, te da 
možemo donositi pravovaljane odluke. Također je podsjetio da se i predsjednik NO izjasnio o 
materijalima na koje nije imao primjedbi. Predsjednik je zahvalio članovima UO i predsjedniku NO koji 
su proučili materijale i o njima se povratno izjasnili mailom, a to izjašnjavanje je vidljivo iz privitka ovog 
zapisnika. Predloženi dnevni red je: 

 
D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice UO održane 02.12.2021. godine 
2. Donošenje Odluke o prijemu radnika na radno mjesto vatrogasac-vozač 
3. Donošenje Odluke o kupnji opreme 
4. Različito  
 

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

 

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika sa zadnje sjednice UO održane 22.12.2021. godine  
U privitku maila dostavljen je zapisnik sa zadnje sjednice UO koja je održana 22. prosinca 2021. 

(Zapisnik URBROJ 370/21 od 22.12. 2021.). Na Zapisnik nije bilo primjedbi. 
Pošto nije bilo primjedbi na Zapisnik sa zadnje sjednice UO održane dana 22.12.2021. 

godine, isti je jednoglasno usvojen  (Odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Upravnog odbora 

odložena je u pismohranu URBROJ: 10/22, od 07.01.2022.).  

 

Ad 2.) Donošenje Odluke o prijemu radnika na radno mjesto vatrogasac-vozač 
Predsjednik je izvijestio da je zapovjednik realizirao Odluku UO (Odluka URBROJ: 368/21, od 

22.12.2021.) o raspisivanju natječaja za popunu upražnjenog radnog mjesta vatrogasac vozač te da je 
natječaj  raspisao i objavio na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici DVD-a Slunj. 
Natječaj je završio dana 31.12.2021. u 15.00 sati. Dana 05.01.2022. godine sastala se komisija za 
provođenje natječaja, pregledala pristigle ponude i pristigle privitke propisane natječajem. Ukratko na 
natječaj se javio samo jedan kandidat Antonio Štefanac, koji ispunjava sve uvjete iz natječaja, a dostavio 
je i svu traženu dokumentaciju (zapisnik sa sjednice komisije URBROJ: 06/22, od 05.01.2022.). Sada je 
na redu UO da donese Odluku o prijemu radnika na neodređeno vrijeme, stoga je predloženo da se 
Antonio Štefanac primi u stalni radni odnos na radno mjesto vatrogasac-vozač sa danom 10.01.2022. 
godine.  

Pošto nije bilo drugih pitanja ili prijedloga, navedeni prijedlog predsjednika da se Antonio 

Štefanac primi na upražnjeno radno mjesto vatrogasac-vozač, na neodređeno vrijeme, sa danom 

10.01.2022. godine donesena je jednoglasno (Odluka URBROJ: 1122, od 07.01.2022.). 
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Ad 3.) Donošenje Odluke o kupnji opreme 

Zapovjednik je predložio da se za potrebe DVD-a Slunj kupi travokosačica STIHL FS40 po 
cijeni od 1663,88 kn sa PDV-om, komada 1, kao u ponudi tvrtke Colibri:  

 
Pitanja ili drugih prijedloga nijenbilo. 
 

Pošto nije bilo drugih pitanja ili prijedloga, navedeni prijedlog zapovjednika da se kupi 

travokosačica STIHL FS40 po cijeni od 1663,88 kn sa PDV-om, komada 1, donesena je jednoglasno 

(Odluka URBROJ: 12/22, od 07.01.2022.). 
 
Ad 4.) Različito 

Pošto nije bilo više pitanja ili prijedloga, predsjednik se zahvaljuje svim sudionicima ove 
telefonske sjednice UO  i istu zaključio. 

 
Sjednica je završila dana 07.01.2020. u 12.10 sati. 
 
 
 

Privitak: 
1. Zapisnik sa sjednice UO održanog dana 22. prosinca 2021. godine (zapisnik URBROJ: 
370/21, od 22.12.2021.)   
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa sjednice UO od 22.12.2022. (Odluka URBROJ: 10/22, 
od 07.01.2022.).  

3. Odluka o prijemu Antonia Štefanca u stalni radni odnos (Odluka URBROJ: 11/22, od 
07.01.2022.).  

4. Odluka o kupnji opreme (Odluka URBROJ: 12/22, od 07.01.2022.).  
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Zapisnik dostaviti:  

- pismohrana 
 
 
 
   Zapisao: 
 

  

   

Ivan Tolj, tajnik 
 

  

   

   

          Zapovjednik DVD-a:             Predsjednik DVD-a: 

   

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

 

 


