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     DVD  SLUNJ 

 
 

47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
tel/fax: 385 47 640 432 
URBROJ:  29 / 22  
Slunj,  31.01.2022. godine 

 

Zapisnik sa sjednice 

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

koja je održana dana 31. siječnja 2022. godine 
 

Predsjednik DVD-a Slunj, temeljem članka 62. Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2020. godine, 
sazvao je sjednicu Upravnog odbora i Zapovjedništva koja je održana dana 31. siječnja 2022. godine u 
18.00 sati u prostorijama DVD-a Slunj u Slunju. Na istu su pozvani članovi NO..  
Sjednici su se odazvali: 
Čanovi UO: Mijo Močilac, predsjednik, Željko Požega, zamjenik predsjednika, Alen Holjevac, 

zapovjednik, Zlatko Moćan, zamjenik zapovjednika, Ivan Tolj, tajnik, Milenko Barać, Željko Begović, 

Vedran Božičević i Nikica Sminderovac članovi UO-a 

Članovi Zapovjedništva: Alen Holjevac, zapovjednik, Zlatko Moćan, zamjenik zapovjednika, te 

članovi Zapovjedništva Milenko Barać, Karlo Nikolić i Antonio Štefanac 

Članovi NO: Anita Bogović, član NO 

Odsutni članovi UO: Toni Modrušan i Robert Flanjak, članovi UO 

Odsutni članovi NO: Milan Hazler, predsjednik NO i Tomislav Magdić član NO 

Odsutni članovi Zapvjedništva: Josip Neralić i Kristijan Požega 

 
Predsjednik Mijo Močilac, zahvalio je nazočnima što su se odazvali sjednici, te je podsjetio da su 

svi pripremljeni materijali dostavljeni mailom (članovima UO, članovima Zapovjedništva i članovima 
NO) iz kojih su se mogli upoznati sa materijalima o kojima će se raspravljati. 

Predsjednik je zamolio nazočne da se sa minutom tišine prisjetimo našeg preminulog 
pomažućeg člana Dragana Hazlera. 

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici nazočno 9 od 11 članova UO, te da možemo donositi 
pravovaljane odluke i predložio je slijedeći dnevni red: 

 
D N E V N I   R E D 

1. Usvajanje zapisnika sa predzadnje sjednice UO održane 22.12.2021. godine i zapisnika sa 
zadnje (telefonske) sjednice UO održane 07.01.2022. godine 

2. Izvješće inventurne komisije o provedenom popisu imovine i obveza za 2021. godinu 
3. Donošenje Odluke o otpisu inventara koji nije za uporabu 
4. Donošenje Odluke o kupnji vatrogasne opreme 
5. Donošenje Odluke o isplati jubilarne nagrade 
6. Informacija o dopisu Gradonačelnice 
7. Izvješće zapovjednika o izvršenju Odluke UO o isplati otpremnine Zlatku Moćanu prigodom 

odlaska u mirovinu 
8. Izvješće o plaćenoj članarini za 2021. godine  
9. Izvješće o aktivnostima prigodom proslava 130 godina rada DVD-a 
10. Različito 

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

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika sa predzadnje sjednice UO održane 22.12.2021. godine i zapisnika sa 

zadnje (telefonske) sjednice UO održane 07.01.2022. godine 
U privitku maila dostavljen je zapisnik sa predzadnje sjednice UO koja je održana 22. prosinca 

2021. (zapisnik URBROJ 370/21, od 22.12.2021.) i zapisnik sa zadnje (telefonske) sjednice UO koja je 
održana 07. siječnja 2022. godine (zapisnik URBROJ 09/22 od 07.01. 2022.). Na zapisnike nije bilo 
primjedbi. 

Pošto nije bilo primjedbi na zapisnik sa predzadnje sjednice UO održane dana 22. 

prosinca 2021. godine (zapisnik URBROJ: 370/21, od 22.12.2021.) kao ni na zapisnik sa zadnje 

(telefonske) sjednice UO održane dana 07.01.2022. godine (zapisnik URBROJ 09/22 od 

07.01.2022.) isti su jednoglasno usvojeni (Odluka o usvajanju spomenutih zapisnika odložena je 

u arhivu URBROJ: 30/22, od31.01.2022. godine). 
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Ad 2.) Izvješće inventurne komisije o provedenom popisu imovine i obveza za 2021. godinu 
 Predsjednik inventurne komisije Ivan Tolj podnio je Izvješće o provedenom popisu imovine i 
obveza za 2021. godinu (Izvješće URBROJ: 14/22 od 10.01.2022.) iz kojeg je vidljivo da je izvršen popis 
imovine i obveza kao u izvješću. Pošto na izvješće nije bilo primjedbi predsjednik je predložio da se 
izvješće inventurne komisije i usvoji.  

Pošto nije bilo drugih pitanja ili prijedloga, izvješće inventurne komisije jednoglasno je 

usvojeno  (Odluka URBROJ: 31/22, od 31.01.2022.). 

 

Ad 2.) Donošenje Odluke o otpisu inventara koji nije za uporabu 
 Predsjednik je predložio da se temeljem točke 3. Izvješća inventurne komisije (Izvješće 
URBROJ: 14/22 od 10.01.2022.), odobri otpis dotrajale predložene dugotrajne imovine i sitnog inventara 
kako slijedi: 
dugotrajna  imovina:  

R. 
BR. 

INVENTUR
. BR. 

GOD. 
NABAVE 

OPIS J.MJ. 
KOL

. 
JEDINIČNA 

CIJENA 
KNJIGOV. 

VRIJEDNOST 

1 23 1996 Ormar kancelarijski kom 1 300,00 0,00 

sitni inventar: 

R. 
BR. 

INVENTUR
. BR. 

GOD. 
NABAVE 

OPIS J.MJ. KOL. 
JEDINIČNA 

CIJENA 
KNJIGOV. 

VRIJEDNOST 

1 333 2016 Rolcange kom 1 113,00 0,00 

2 247 2016 Boca čelična za kompr. zrak kom 15 280,00 0,00 

3 253 2016 Prelaznica 75/52 kom 1 220,00 0,00 

4 258 2016 Spojnica Slijepa 75 kom 1 70,00 0,00 

5 262 2016 Cijev visokotlačna, franc. 30 Kom  2 500,00 0,00 

6 505 2019 Samsung Galaksi A6 (2018) kom 5 1649,00 0,00 

7 506 2019 Samsung Galaksi A6 (2018) kom 2 500,00 0,00 

8 270 2016 Cijev tlačna 75, 15 m kom 1 240,00 0,00 

9 291 2016 Kanta plastična za vodu kom 1 50,00 0,00 

 Pošto nije bilo pitanja ili prijedloga, predsjednik je predložio, da se predloženi inventar otpiše i 
uništi, a da se zaduži inventurna komisija da komisijski preda navedeni inventar  Komunalnom društvu 
LIPA d.o.o. Slunj na uništenje. 
 Pošto nije bilo drugih pitanja ili prijedloga, UO je donio odluku da se navedeni inventar 

otpiše i preda  Komunalnom društvu LIPA d.o.o. Slunj na uništenje (Odluka URBROJ: 32/22, od 

31.01.2022.). 
 
Ad 4.) Donošenje Odluke o kupnji opreme 

Zapovjednik je predložio da se kupi slijedeća oprema: 
 
a) oprema prema ponudi tvrtke KL PROTEKTION d.o.o., ponuda broj 94 od 

28.01.2022.:  
naziv količina cijena s PDV-om 

HAIX BLACK EAGL TACTICAL 2.1 GTX/-cipela        3 para 3.937,50 kn 
HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 GTX/HIGH  3 para 4.500,00 kn 
UKUPNO  8.437,50 kn 

Odluka o kupnji navedene opreme donesena je jednoglasno (Odluka URBROJ: 33/22 od 

31.01.2022.). 

 

 



Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora, od 31.01.2022., URBROJ: 29/22 
 

                                                                                                                                                                    3 

 

b)  oprema prema ponudi tvrtke VUKI, ponuda broj 2/VP-01-1 od 27.01.2022.: 

  Odluka o kupnji navedene opreme donesena je jednoglasno (Odluka URBROJ: 34/22 od 

31.01.2022.). 
 

c) oprema prema ponudi tvrtke Vatropromet, ponuda broj 162 od 17.01.2022.: 

 
naziv količina cijena s PDV-om 

Podjakna, Windstoper, vatrogasna, ušiveni džep       4 kom 3.546,00 kn 
Hlače, vatrogasne, ljetne, RIPS, s kosim džepom 7 kom 2.948,00 kn 
Košulja vatrogasna, dugi rukav, RIPS, 100 % pamuk 7 kom 1.713,60 kn 
Košulja vatrogasna, kratki rukav, RIPS, 100 % pamuk 10 kom 2.313,00 kn 
Kapa, šilterica, osmerokutna s amblemom, RIPS STOP 2 kom 241,00 kn 
Pulover, vatrogasni, radni, s epoletama i amblemom 4 kom 1.260,00 kn 
Amblem, prezimena/dužnost, vezeni dupli čičak OS  100, 00 kn 
Ukupno  12.122.20 kn 

Odluka o kupnji navedene opreme donesena je jednoglasno (Odluka URBROJ: 35/22 od 

31.01.2022.). 

 

d) oprema prema ponudi tvrtke Vatropromet, ponuda broj 374 od 27.01.2022.: 
naziv količina cijena s PDV-om 

Cijev tlačna fi 52/15 m sa sp. Favorit 10 kom 4.609,00 kn 
Cijev tlačna fi 75/15 m sa sp. Favorit 5 kom 3.355,00 kn 
Ukupno  7.964.00 kn 

Odluka o kupnji navedene opreme donesena je jednoglasno (Odluka URBROJ: 36/22 od 

31.01.2022.). 

 

Ad 5.) Donošenje Odluke o isplati jubilarne nagrade 
 Predsjednik predlaže UO da odobri isplatu jubilarne nagrade za 15 godina rada u DVD-u za 
zaposlenik Alena Holjevca a što je  u skladu sa člankom 47. Pravilnika o  izmjenama i dopunama 
Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposlenih Vatrogasnoj postrojbi 
DVD-a (pravilnik URBROJ: 247/19 od 27.11.2022.). 

Pošto nije bilo drugih pitanja ili prijedloga, UO je donio jednoglasno Odluku o isplati jubilarne 

nagrade (Odluka URBROJ: 37/22, od 31.01.2022.). 
 

Ad 6.) Informacija o dopisu Gradonačelnici 
Zapovjednik je izvijestio da je Gradonačelnici dostavio dopis – odgovor (dopis URBROJ: 20/22, 

od 14.01.2022.) a u vezi zaprimljenog maila od dana 04.01.2022. od strane voditeljice Odsjeka za 
proračun i financije gdje je navedeno da se ne može prihvatiti u cijelosti kao valjano naše izvješće o 
utrošku gradskih sredstava za prosinac 2021. godine iz razloga što je trošak otpremnine radnika koji 
je otišao u mirovinu iskazan u većem iznosu u odnosu na ono što grad može financirati. Grad 
prihvaća trošak sukladno gradskom Pravilniku o materijalnim pravima radnika u iznosu od 29.691,25 
kn bruto a ne kako propisuje Zakon o vatrogastvu. Uz dopis Gradonačelnici dostavljeno je i stručno 
mišljenje od strane HVZ-a (KLASA: 011-02/21-04/09, URBROJ: 444-05/01-522, od 31.prosinca 2021. 
Zapovjednik je napomenuo da je bio na razgovoru kod Gradonačelnice koja je rekla da će ipak oni 
tražiti stručno mišljenje od HVZ-a kako bi utvrdili istinu da dođemo do konačnog obostranog rješenja.   
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 Pošto nije bilo drugih pitanja ili prijedloga, informacija je primljena na znanje 
 
Ad 7.) Izvješće zapovjednika o izvršenju Odluke UO o isplati otpremnine Zlatku Moćanu 

prigodom odlaska u mirovinu 
Zapovjednik je izvijestio da je sukladno Odluci UO (Odluka URBROJ: 351/21 od 02.12.2021.) 

isplaćena otpremnina Zlatku Moćanu sukladno pravovaljanom Rješenju Glavnog vatrogasnog 
zapovjednika (Rješenje KLASA: UP/I-140-01/21-01/89, URBROJ: 444-02-21-6, od 10. prosinca 2021.) u 
iznosu od 127.912,68 kuna bruto. 

Izvješće primljena na znanje 

 

Ad 8.) Izvješće o plaćenoj članarini za 2021. godine  
 Predsjednik je izvijestio da je članarinu za 2021. godinu, do danas, platio 81 član. Predlaže da se 
oni koji nisu platili članarinu upozore, pa ako žele neka ju uplate najzad do 20.02.2022. godine. Ako 
smatraju da su članarinu platili, a nisu evidentirani, neka dostave presliku uplatnice kako bi mogli to 
evidentirati. 

Izvješće primljena na znanje 
 

Ad 9.) Izvješće o aktivnostima prigodom proslava 130 godina rada DVD-a 
 Predsjednik je izvijestio  da su se prije sjednice UO sastali članovi odbora za proslavu 130 
godina u sastavu: Mijo Močilac, Alen Holjevac, Željko Požega i Ivan Tolj i predložili UO slijedeće 
aktivnosti proslave 130 godina: 

- vježbe tijekom godine (dvije tri vježbe) i obuka građana 
- svečanu sjednicu održati najkasnije do 20.09.2022. (ovisno o COVID-19) 
- poziv-dnevni red, pozdravni govor, referat (10-tak minuta), osvrt na zadnjih pet godina, 

slajdovi i kratak film, podjela priznanja 
- okupljanje u domu, piće dobrodošlice, postrojavanje, polaganje vijenca i paljenje svijeća u 

parku, obraćanje svećenika i u koloni odlazak na SV. misu 
- sama svečana sjednica ovisi o odabiru mjesta, ovisi o trenutnom stanju- može i u parku ili u 

kino Sali ili župskoj dvorani 
- domjenak u FENIKSU ili župskoj dvorani (ketering) 
- prigodni pokloni: kalendar za 2023. godinu, sa motivima vatrogasnih aktivnosti 
- prigodna boca vina ili rakije ukrašena grbom slunja i oznakom prigodom 130 godina 
- prigodna vrećica sa logom DVD-a i natpisom 130 godina 
- odrediti tko vodi protokol (voditelj-ica) 
- odrediti i pozvati goste na svečanu sjednicu 
- izraditi pozivnice 
- kome i dali se ikome obratiti za financijsku ili drugu pomoć za organizaciju svečane sjednice 
- odrediti približan trošak po aktivnostima 
- organizirati pokaznu vježbu sa mladima ili natjecanje mladih (Slunj, Rakovica, Drežnik Grad 

i Cetingrad 
- održati razgovor sa Gradonačelnicom i prezentirati joj prijedlog programa i trošak 
- održati razgovor sa predstavnicima VZKŽ, prezentirati im prijedlog aktivnosti s ciljem da se 

na sjednicu pozove glavni vatrogasni zapovjednik i gosti iz HVZ 
- organizirati izložbu starih fotografija (KUD ima okvire te dogovoriti posudbu) 
- organizirati Dan otvorenih vrata kako bi se zainteresirani mogli upoznati sa radom dvd-a i 

tehnikom koju posjeduju 
- položiti cvijeće i zapaliti svijeće kod prvog predsjednika i za sve ostale umrle i poginule 

vatrogasce kod centralnog križa 
- spomen ploče za poginule i umrle vatrogasce (na novi vatrogasni  centar) 
Dodatni prijedlog aktivnosti od članova ili prijatelja dobro su došli i biti će razmotreni. Zadužuje 

se odbor da koordinira aktivnostima kako bi se aktivnosti odradile na vrijeme. 
Pošto nije bilo drugih pitanja ili prijedloga, prijedlozi su jednoglasno usvojeni.  

 
Ad 10.) Različito 

Zapovjednik je izvijestio da je dobio mail od Agencije za palćanja o poljoprivredi ribarstvu i 
ruralnom razvoju (31.01.2022.) u vezi natječaja na koji smo se javili po mjeri 7.4.1. sektor vatrogasni 
domovi u kojem traže od DVD-a da dostavimo dodatna pojašnjenje po određenim točkama. Ovaj mail 
smo dobili iz razloga jer smo ušli u listu za dobivanje financijskih sredstava za izgradnju Vatrogasnog 
centra. Taj isti mail je dobio i naš konzultant, Ante Lovrić, koji je potvrdio da će on odraditi sva 
pojašnjenja po pojedinim točkama te isto dostaviti putem elektroničke pošte gore spomenutoj Agenciji. 

Pošto nije bilo više pitanja ili prijedloga, predsjednik se zahvaljuje svim sudionicima ove 
telefonske sjednice UO  i istu zaključio. 
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Sjednica je završila dana 31.01.2022. u 18.50 sati. 

 
 
 

Privitak:  
1. Zapisnik sa sjednice UO održanog dana 22. prosinca 2021. godine (zapisnik URBROJ: 

370/21, od 22.12.2021.)   
2. Zapisnik sa sjednice UO održanog dana 07. siječnja 2022. godine (zapisnik URBROJ: 09/22, 

od 07.01.2022.)   
3. Odluka o usvajanju zapisnike sa sjednice UO od 22.12.2021. i 07.01.2022. (Odluka 

URBROJ: 30/22, od 31.01.2022.).  
4. Izvješće inventurne komisije o provedenom popisu imovine i obveza za 2021. godinu 

(Izvješće URBROJ 14/22 OD 10.01.2022.) 
5. Odluka o usvajanju izvješća inventurne komisije  (Odluka URBROJ: 31/22, od 31.01.2022.).  
6. Odluka o rashodovanju i otpisu inventara (Odluka URBROJ: 32/22, od 31.01.2022.).  
7. Odluka o kupnji opreme (Odluka URBROJ: 33/22, od 31.01.2022.). 
8. Odluka o kupnji opreme (Odluka URBROJ: 34/22, od 31.01.2022.).  
9. Odluka o kupnji opreme (Odluka URBROJ: 35/22, od 31.01.2022.).  
10. Odluka o kupnji opreme (Odluka URBROJ: 36/22, od 31.01.2022.).  
11. Odluka o Isplati jubilarne nagrade (Odluka URBROJ: 37/22, od 31.01.2022.).  

 
 

 
Zapisnik dostaviti:  

- pismohrana 
 
 
 
   Zapisao: 
 

  

   

Ivan Tolj, tajnik 
 

  

   

   

          Zapovjednik DVD-a:             Predsjednik DVD-a: 

   

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

 

 


