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     DVD  SLUNJ 

 
 

47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
tel/fax: 385 47 640 432 
URBROJ:  51 / 22  
Slunj,  14.03.2022. godine 

 

Zapisnik sa sjednice 

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

koja je održana dana 14. ožujka 2022. godine 
 

Predsjednik DVD-a Slunj, temeljem članka 62. Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2020. godine, 
sazvao je sjednicu Upravnog odbora koja je održana dana 14. ožujka 2022. godine u 19.30 sati u 
prostorijama DVD-a Slunj u Slunju. Na istu su pozvani članovi NO..  
Sjednici su se odazvali: 
Čanovi UO: Mijo Močilac, predsjednik, Alen Holjevac, zapovjednik, Ivan Tolj, tajnik, Milenko Barać, 

Željko Begović, Vedran Božičević, Robert Flanjak, i Nikica Sminderovac članovi UO-a 

Članovi NO: Milan Hazler, predsjednik NO  i Anita Bogović, članovi NO 

Odsutni članovi UO: Željko Požega, zamjenik predsjednika,  Zlatko Moćan, zamjenik zapovjednika i 

Toni Modrušan, član UO 

Odsutni članovi NO: Tomislav Magdić, član NO 

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

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

Predsjednik je utvrdio da je na sjednici nazočno 8 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 zadnje sjednice UO održane 31.01.2022. godine 
2. Donošenje odluke o usvajanju završnog računa za 2021. godinu 
3. Izvješće inventurne komisije o uništenju otpisanog inventara  
4. Izvješće o plaćenoj članarini za 2021. godine 
5. Donošenje Odluke o prestanku članstva temeljem neplaćanja članarine  
6. Aktivnosti koje su u tijeku u svezi proslave 130 godina rada 
7. Donošenje odluke o održavanju redovne izvještajne godišnje Skupštine 
8. Izvješće zapovjednika o izvršenju Odluke UO o isplati jubilarne nagrade 
9. Različito 

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

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice UO održane 31.01.2022. godine 
U privitku maila dostavljen je zapisnik sa zadnje sjednice UO koja je održana 31. siječnja 2022. 

godine (zapisnik URBROJ 29/22 od 31.01. 2022.). Na zapisnike nije bilo primjedbi. 
Pošto nije bilo primjedbi na zapisnik sa zadnje sjednice UO održane dana 31.01.2022. 

godine (zapisnik URBROJ 29/22 od 31.01.2022.) isti su jednoglasno usvojeni (Odluka o usvajanju 

zapisnika odložena je u arhivu URBROJ: 52/22, od 14.03.2022. godine). 

 

Ad 2.) Donošenje odluke o usvajanju završnog računa za 2021. godinu 
  Predsjednik je podsjetio da Vam je završni račun za 2021. godinu (izvještaj o prihodima i 
rashodima), koji je predan u FINU, u zakonom predviđenom roku, dostavljen mailom, te da su se svi 
nazočni mogli upoznati sa istim. Kratko je pojasnio da smo imali ukupni prihod od 1.117.570,00 kn, 
ukupni rashod od 1.058.170,00 kn te da smo ostvarili višak prihoda nad rashodom u iznosu od  
59.400,00 kn, da višak prihoda-preneseni iznosi 386.461,00 kn, te da višak prihoda raspoloživ u 
slijedećem razdoblju iznosi 444.819,00 kn. Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosi 426.791, 
00 kn. Pored iznesenog predsjednik je napomenuo da su članovi mailom dobili bruto bilancu za 2021. 
godinu, gdje su mogli vidjeti sve troškove i sva knjiženja, te da se na temelju bruto bilance sastavlja 
izvještaj o prihodima i rashodima. Prihod je za 17,4 % veći u odnosu na 2020. godinu, a iz razloga što 
prihod od prodaje roba i pružanje usluga iznosi 238.805,00 kn i za 119,7 % je veći u odnosu na 2020. 
godinu. 
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Na kraju izlaganja spreman je pojasniti ili obrazložiti sve stavke iz završnog računa ako to bude trebalo. 
 Pošto nije bilo pitanja predsjednik predlaže UO da sukladno članku 1. stavak 3 Odluke o ovlasti Upravnog 
odbora (Odluka URBROJ: 164/21 od 30.04.2021.) usvoji završni račun za 2021. godinu. 

Pošto nije bilo pitanja ili prijedloga, završni račun za 2021. godinu jednoglasno je usvojeno i 

kao takav će biti prezentiran na Skupštini  (Odluka URBROJ: 53/22, od 31.01.2022.). 

 

Ad 3.) Izvješće inventurne komisije o uništenju otpisanog inventara  
 Predsjednik inventurne komisije Ivan Tolj podnio je UO Izvješće inventurne komisije o uništenju 
otpisanog inventara (Izvješće URBROJ: 38/22, od 31.01.2022.) te naglasio da je ta aktivnost odrađena u 
potpunosti a temeljem Odluke UO (Odluka URBROJ: 32/22, od 31.01.2022.). 
 Pošto nije bilo drugih pitanja UO je jednoglasno je usvojio Izvješće inventurne komisije o 

uništenju otpisano(Odluka URBROJ: 54/22, od 14.03.2022.). 
 
Ad 4.) Izvješće o plaćenoj članarini za 2021. godine 

Zapovjednik je izvijestio da članarinu za 2021. godinu do sada nisu podmirili: Ivan Lalić, Marko 

Matešić, Ivan Štefanac, Mihaela Štefanac, Miroslava Štefanac, Josip Gračan i Milan Obajdin te 
predlaže da istima prestaje članstvo u DVD-u sukladno članku 33. Statuta. Na ovu odluku navedeni 
nemaju pravo žalbe. 

UO jednoglasno je prihvatio izvješće zapovjednika o članovima koji nisu platili članarinu 

za 2021. godinu. 

 

Ad 5.) Donošenje Odluke o prestanku članstva temeljem neplaćanja članarine  
 Predsjednik predlaže UO da temeljem izvješća o neplaćenoj članarini za 2021. godinu, a 
temeljem članka 33. Statuta prestaje članstvo svim članovima koji ne podmire članarinu do održavanja 
slijedećeg UO. 

Navedenima članstvo prestaje sa danom donošenja Odluke, a  na istu nemaju pravo žalbe. 
Navedeni su dužni u roku od 15 dana vratiti svu opremu zaduženu po reversu. 

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

članstva gore spomenutima (Odluka URBROJ: 58/22, od 14.03.2022.). 

 

Ad 6.) Aktivnosti koje su u tijeku u svezi proslave 130 godina rada 
 Predsjednik je izvijestio da se sastao  Odbor za proslavu 130 godina, a zapisnik sa sastanka je u 
privitku maila (zapisnik URBROJ 48/22 od 07.03.2022.). Odbor predložio da se prihvate prispjele ponude 
kao u zapisniku.  

a) predlaže se da se u ponudi OPG Igora Obrovac iz Slunja prihvati stavka pod rednim brojem 3, 
tj. POKLON PAKET   0,75 lit,pluto čep, ukrasna kapica po cijeni od 22 kn/kom. Potrebno je 
kupiti 200 komada što iznosi 4.400,00  kuna (prema sadašnjoj ponudi). 

 Nakon rasprave UO je donio jednoglasnu odluku da se kod OPG Igor Obrovac kupi 200 

komada POKLON PAKETA   0,75 lit, pluto čep, ukrasna kapica što ukupno iznosi 4.400,00 kn. 

(Odluka URBROJ: 55/22, od 14.03.2022.). 

b) predlaže se da se temeljem prispjele ponude br. 19/22, od 16.02.3033. "Žaco" obrt za usluge 
vl. Milan Žalac iz Slunja ista prihvati u cijelosti u ukupnom iznosu od 10.837,50 kn sa PDV-
om. 

 Nakon rasprave UO je donio jednoglasnu odluku da se kod "Žaco" obrt za usluge vl. 

Milan Žalac iz Slunja kupi roba prema naznačenoj specifikaciji i količini u ponudi, s tim da je 

navedena cijena u ponudi važeća do 23.02.2022. a konačna cijena biti će definirana na dan 

isporuke tj. ispostave računa  (URBROJ: 56/22, od 14.03.2022.). 
Predsjednik je također izvijestio da su dana 10.03.2022. godine predsjednik i zapovjednik bili 

na sastanku s Gradonačelnicom grada Slunja sa ciljem da joj prezentiramo naš prijedlog proslave 130 
godina rada DVD-a. Gradonačelnica je prihvatila naš prijedlog aktivnosti sa prijedlogom da se neke 
težišne aktivnosti uklope u program obilježavanja Dana Grada Slunja, tj. Slunjskog ljeta. Također je 
predložila da se za tu prigodu izrade majice, a pokušati će nabaviti 100 komada majica. Predsjednik i 
zapovjednik smatraju da se naše aktivnosti mogu uklopiti u termine Slunjskog ljeta, a drago im je da bi 
mogli izraditi i majice.  

Alen Holjevac: na sastanku Odbora predloženo je da se sastane Odbor za odlikovanja i da se 
zaslužnim članovima dodijele odlikovanja, za koje predloženi imaju uvjete. Zato predlaže da tajnik 
pripremi za sve članstvo koje odlikovanje mogu dobiti sukladno pravilniku, a Zapovjedništvo će dati 
prijedlog tko je zaslužio plamenicu, a predsjednik i UO neka predloži za ostalo članstvo. Odobrena 
odlikovanja bi se dodijelila na svečanoj sjednici Skupštine. 
 Zapovjednik je dodao da je u razgovoru sa g. Marinkom Krmecom, kapelnikom DVD-a Otočac, 
DVD Otočac, tj da njihova puhačka glazba želi uveličati našu proslavu 130 godina, te se samo trebamo 
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dogovoriti o datumu kad bi to bilo, a što će dogovoriti predsjednik, zapovjednik i kapelnik puhačke 
glazbe. 

Navedeni prijedlog se usvaja, jednoglasno 
Predsjednik moli nazočne da se uključe u diskusiju i svojim prijedlozima daju doprinos da se 

to obilježavanje 130 godina rada obilježi što svečanije i na zadovoljstvo članova i građana. 
 Pošto nije bilo drugih pitanja ili prijedloga, informacija je primljena na znanje 
 
Ad 7.) Donošenje odluke o održavanju redovne izvještajne godišnje Skupštine 

Predsjednik je predložio da se redovna izvještajna godišnja Skupština za 2021. godinu održi 
dana 29.04.2022. u 19,00 sati, u prostoru Župske dvorane. Na Skupštinu pozvati sve članove ( bez 
mladeži) te pozvati Gradonačelnicu grada Slunja i predstavnika VZKŽ.  Za Skupštini neće biti 
pripremljen domjenak, a poslužiti će se samo osvježavajući napitci. Procjena troška Skupštine je cca 
2.000,00 kn. 

Za organizaciju i pripremu materijala zadužuju se predsjednik, zapovjednik i tajnik i oni koje oni 
odrede. 

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

redovne izvještajne Skupštine te odobrio planirani trošak (Odluka URBROJ: 57/22, od 14.03.2022.). 

 

Ad 8.) Izvješće zapovjednika o izvršenju Odluke UO o isplati jubilarne nagrade 
 Zapovjednik je izvijestio da je realizirao Odluku UO URBROJ: 37/22, od 31.01.2022. godine o 
isplati jubilarne nagrade radniku Alenu Holjevac. 

Izvješće primljena na znanje 
 

Ad 9.) Različito 

Alen Holjevac, zapovjednik: izvijestio je UO da je naš član Antonio Štefanac nedavno imao štetu u 
stanu izazvanu požarom. Ideja operativaca UO i NO bila je da mu se financijski pomogne te su tako 
članovi UO, članovi NO i operativci u toj akciji prikupili 2.900,00 kn. Zapovjednik je zamolio da nam se 
prikljući Antonio Štefanac kojem je ta svota novaca uručena.  Po primitku novaca Antonio Štefanac se 
zahvali svim donatorima. Popis donatora vidljiv je iz slike: 
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Pošto nije bilo više pitanja ili prijedloga, predsjednik se zahvaljuje svim sudionicima ove 

telefonske sjednice UO  i istu zaključio. 
 
Sjednica je završila dana 14.03.2022. u 20.50 sati. 
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Privitak:  
1. Zapisnik sa sjednice UO održanog dana 31. siječnja 2022. godine (zapisnik URBROJ: 29/22, 

od 31.01.2022.)   
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa sjednice UO održane 31.01.2022. (Odluka URBROJ: 52/22, 

od 14.03.2022.) 
3. Odluka o usvajanju završnog računa za 2021. godinu (Odluka URBROJ: 53/22, od 

14.03.2022.) 
4. Odluka o usvajanju Izvješća inventurne komisije o uništenju otpisanog inventar (Odluka 

URBROJ: 54/22, od 14.03.2022.)  
5. Odluka o prestanku članstva (Odluka URBROJ: 58/22, od 14.03.2022.) 
6. Odluka o kupnji proizvoda kod OPG Igor Obrovac (Odluka URBROJ: 55/22, od 14.03.2022.) 
7. Odluka o kupnji proizvoda kod obrta „Žaco“ (Odluka URBROJ: 56/22, od 14.03.2022.) 
8. Odluka o održavanju redovne izvještajne godišnje Skupštine (Odluka URBROJ: 57/22, od 

14.03.2022.) 
 

 

 
Zapisnik dostaviti:  

- pismohrana 
 
 
 
   Zapisao: 
 

  

   

Ivan Tolj, tajnik 
 

  

   

   

          Zapovjednik DVD-a:             Predsjednik DVD-a: 

   

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

 

 


