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     DVD  SLUNJ 

 
 

47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
tel/fax: 385 47 640 432 
URBROJ:  72/ 22  
Slunj,  26.04.2022. godine 

 

Zapisnik sa sjednice 

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

koja je održana dana 26. travnja 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 26. travnja 2022. godine u 19.00 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, Vedran Božičević, 

Toni Modrušan i Nikica Sminderovac članovi UO-a 

Članovi NO: Milan Hazler, predsjednik NO  

Odsutni članovi UO:,  Željko Begović i Robert Flanjak članovi UO 

Odsutni članovi NO: Tomislav Magdić i Anita Bogović, članovi 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 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 zadnje sjednice UO održane 14.03.2022. godine  
2. Informacija o mogućem  Rebalansu financijskog plana za 2022. godinu 
3. Donošenje odluke u stavljanje van snage odluke o održavanju Skupštine 
4. Donošenje odluke o kupnji vatrogasne opreme i servisu vozila 
5. Utvrđivanje prijedloga, datuma, mjesta i dnevnog reda za redovnu izvještajnu godišnju Skupštinu 
6. Utvrđivanje prijedloga izvješća o radu UO u 2021. godini 
7. Utvrđivanje prijedloga izvješća o radu Zapovjedništva u  2021. godini 
8. Utvrđivanje prijedloga izvješća o Financijskom poslovanju  u 2021. godini 
9. Informacija o radu u 2021. godini i programu rada po aktivnostima za 2022. godinu  
10. Informacija da će se odlikovanja dodijeliti na svečanoj sjednicu  
11. Različito 
 

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

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice UO održane 14.03.2022. godine 
U privitku maila dostavljen je zapisnik sa zadnje sjednice UO koja je održana 14. ožujka 2022. 

godine (zapisnik URBROJ 51/22 od 14.03. 2022.).  
Na zapisnike nije bilo primjedbi. 
Glasalo je svih 9 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno usvojio 

zapisnik sa zadnje sjednice UO održane dana 14.03.2022. godine. Odluka o usvajanju zapisnika 

odložena je u pismohranu URBROJ: 73/22, od 26.04.2022. godine).  

 

Ad 2.) Informacija o mogućem  Rebalansu financijskog plana za 2022. godinu 
 Predsjednik je izvijestio da nam je u ovoj godini  došlo do novih neplaniranih troškova koje Grad 
Slunj nije i ne može pratiti. S toga nam ostaje nepokriveno cca 150,000.00 kn. Ta razlika odnosi se na 
servis novog vatrogasnog vozila 57.125,00 kn i otpremnina za djelatnika Zlatka Moćana. Grad je 
doznačio cca 30,000.00 kn od cca 120.000,00 kn koliko je određeno Zakonom i isplaćeno djelatniku 
Zlatku Moćanu (to je bruto iznos), a i troškovi su svakog dana sve veći zbog povišenja cijena goriva, 
servisa, opravaka i slično. Pošto se radi o znatnim sredstvima, koje treba osigurati Grad, a ako ih ne 
osigura morati će se ići u rebalans, a što će se znati već do Skupštine. 
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 Diskusije nije bilo 
 Primljeno na znanje. 

 

Ad 3.) Donošenje odluke u stavljanje van snage Odluke o održavanju Skupštine 
 Zbog nemogućnosti održavanja Skupštine u planiranom terminu (29.04.2022.), predsjednik 
predlaže da se dan održavanja Skupštine izmijeni. Stoga moramo Odluku o održavanju Skupštine za 
dan 29.04.2022. godine staviti van snage (Odluka URBROJ: 57/22, od 14.03.2022.). 
 Diskusije nije bilo. 

Glasalo je svih 9 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno usvojio 

Odluku o stavljanju van snage Odluku o održavanju Skupštine (Odluka URBROJ: 74/22, od 

26.04.2022. godine).  
 
Ad 4.) Donošenje odluke o kupnji vatrogasne opreme i servisu vozila 

Zapovjednik je izvijestio da je neophodno kupiti slijedeću opremu i obaviti servis vatrogasnog 
vozila kako slijedi: 

a ) - MAKITA aku sabljasta pila DJR187Z (18V,Li) kom 1 i 
     - MAKITA sabljasta pilica 305mm HM inox,Fe 1/1opremu kom 1 

Opremu kupiti od tvrtke TITAN d.o.o. Karlovac, a prema ponudi br 22-907, od 21.04.2022. godine.  
Vrijednost opreme je 1.857,95 kn s PDV-om, a ovakva ponuda vrijedi do 24.01.2022. godine, a 
stvarna cijena biti će prema ispostavljenom računu.  

b) – lanac za tz picooSTIHL PS3 SUPER kom 1 

 vodilica 35 cm picoo 

 posuda za mješavinu 1 lit kom 1 
Opremu kupiti od tvrtke COLIBRI, servisno trgovački obrt, Karlovac, a prema VP Računu broj: 
166/VP-1/1, od 24.04.2022. godine.  Vrijednost opreme je 412,50 kn s PDV-om.  

c) izvršiti redovni servis i preventivno održavanje novog kratkog vatrogasnog vozila, 
registarskih oznaka ZG 8258 ID, koje je obvezno, kako bi se zadržalo tvorničko jamstvo 
na proizvod, a prema ponudi tvrtke MISTAR, ponuda SVV-05/2021, od 
08.02.2922.godine. Cijena servisa i preventivnog održavanja vozila iznosi 57.125,00 kn 
s PDV-om.  

Glasalo je svih 9 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno usvojio 

Odluku o kupnji opreme (Odluka URBROJ:  75/22 od 26.04.2022. godine, Odluka URBROJ: 76/22, 

od 26.04.2022. i servisu i preventivnom održavanju vozila Odluka URBROJ: 77/22 od 26.04.2022. 

godine).  

 

Ad 5.) Utvrđivanje prijedloga, datuma, mjesta i dnevnog reda za redovnu izvještajnu godišnju 

Skupštinu 
Predsjednik je predložio da se redovna izvještajna godišnja Skupština za 2021. godinu održi 

04.04.2022. u 19.00 sati, u prostoru Župske dvorane, dakle nakon aktivnosti kojim obilježavamo Sv. 
Florijana-zaštitnika vatrogasaca, a prema predloženom dnevnom redu za Skupštinu, koje je dostavljeno 
mailom. Na Skupštinu pozvati sve članove (i mladež) te pozvati Gradonačelnicu grada Slunja i 
predstavnika VZKŽ.  Procjena troška Skupštine je cca 3.000,00 kn. 

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

Diskusije nije bilo. 
Glasalo je svih 9 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno utvrdio 

datum, mjesto i dnevni red za redovnu izvještajnu Skupštinu (Odluka URBROJ: 78/22, od 

26.04.2022. godine).  

 

Ad 6.) Utvrđivanje prijedloga izvješća o radu UO u 2021. godini 
 Predsjednik je pročitao prijedlog Izvješća o radu Upravnog odbora u 2021. godini, koje je 
dostavljeno mailom, te zamolio nazočne da diskusijom dopune predloženo izvješće. 

Diskusije nije bilo.  
Glasalo je svih 9 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno utvrdio 

Izvješće o radu Upravnog odbora za 2021. godine i kao takvog ga dostavlja Skupštini na 

razmatranje i usvajanje (Odluka URBROJ: 79/22, od 26.04.2022. godine).  

  

Ad 7) Utvrđivanje prijedloga izvješća o radu Zapovjedništva u 2021. godini 
 Predsjednik je, pošto je zapovjednik morao otići na vatrogasnu intervenciju, pročitao prijedlog 
Izvješća o radu Zapovjedništva u 2021. godini, koje je dostavljeno mailom, te molio članstvo da svojom 
diskusijom dopune predloženo izvješće. 
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Diskusije nije bilo.  
Glasalo je svih 8 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno utvrdio 

Izvješće o radu Zapovjedništva za 2021. godinu i kao takvog ga dostavlja Skupštini na 

razmatranje i usvajanje (Odluka URBROJ: 80/22, od 26.04.2022. godine).   

 

Ad 8.) Utvrđivanje prijedloga izvješća o Financijskom poslovanju  u 2021. godini 
Predsjednik je ukratko iznio podatke o financijskom poslovanju u 2021. godini, koje je 

dostavljeno mailom, te molio članstvo da, ako, treba pojasni pojedine stavke. Naglasio je da smo u 
prošloj godini ostvarili značajni prihod svojim radom, i to cisternom za prijevoz vode koja je 1978. 
godište i auto ljestvom koja je 1979. godište, dakle vozilima starim preko 40 godina. Upitno je do kada 
će ta vozila raditi i koliko će koštati održavanje te da li će i dalje moći ostvariti prihod. Valja razmišljati 
kako nabaviti novo ili dobro polovno vozilo za te namjene. 

Diskusije nije bilo. 
Glasalo je svih 8 članova UO te je predsjednik utvrdio da je UO jednoglasno utvrdio 

Izvješće o financijskom poslovanju za 2021. godinu i kao takvog ga dostavlja Skupštini na 

razmatranje i usvajanje (Odluka URBROJ: 81/22, od 26.04.2022. godine).  

 

Ad 9.) Informacija o radu u 2021. godini i programu rada po aktivnostima za 2022. godinu  
 Predsjednik je izvijestio UO da u dijelu programa rada za 2021. godinu nisu odrađene dvije 
važne aktivnosti. Prvo nismo gotovo ništa napravili u dijelu aktivnosti pomlađivanju članstva i rada sa 
mladima i drugo nismo uspjeli izboriti za izgradnju vatrogasnog centra. Postoji još jedna mogućnost da 
se ide u izgradnju vatrogasnog centra no o tome ima malo poznatih detalja. Moramo znati da smo do 
sada u pripremu dokumentaciju utrošili oko 500 tisuća kuna, no tko ne reskira ne može ni profitirati. 
 Diskusije nije bilo. 

Izvješće primljena na znanje 

 

Ad 10) Informacija da će se odlikovanja dodijeliti na svečanoj sjednicu  
  Predsjednik je izvijestio da će se odobrena odlikovanja podijeliti na svečanoj sjednici Skupštine 
koja će biti upriličena prigodom obilježavanja 130 godina rada DVD-a, a koja će se održati na jesen. 

Izvješće primljena na znanje 
 

Ad 11.) Različito 
  Nije bilo diskusije. 
 

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

 
Sjednica je završila dana 26.04.2022. u 20.10 sati. 
 

Privitak:  
1. Zapisnik sa sjednice UO održanog dana 14. ožujka 2022. godine (zapisnik URBROJ: 51/22, 

od 14.02.2022.)   
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa sjednice UO održane 14.03.2022. (Odluka URBROJ: 73/22, 

od 26.04.2022.) 
3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o održavanju Skupštine (Odluka BRBROJ: 74/22, od 

26.04.2022.) 
4. Odluka o kupnji opreme (Odluka URBROJ: 75/22, od 26.04.2022.)  
5. Odluka o kupnji opreme COLIBRI (Odluka URBROJ: 76/22, od 26.04.2022.)  
6. Odluka o upućivanju na servis vatrogasnog vozila ZG 8258 ID (Odluka URBROJ: 77/22, od 

26.04.2022.)  
7. Odluka o utvrđivanju datuma, mjesta i dnevnog reda Skupštine  (Odluka URBROJ: 78/22, 

od 26.04.2022.) 
8. Odluka o utvrđivanju Izvješća o radu Upravnog odbora u 2021. godini (Odluka URBROJ: 

79/22, od 26.04.2022.)  
9. Odluka o utvrđivanju Izvješća o radu Zapovjedništva u 2021. godini (Odluka URBROJ: 

80/22, od 26.04.2022.)  
10. Odluka o utvrđivanju financijskog izvješća za 2021. godinu (Odluka URBROJ: 81/22, od 

26.04.2022.)  
 

 
Zapisnik dostaviti: - pismohrana 
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   Zapisao: 
 

  

Ivan Tolj, tajnik 
 

  

   

   

          Zapovjednik DVD-a:             Predsjednik DVD-a: 

   

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

 

 


