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     DVD  SLUNJ 

  

47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
tel/fax: 385 47 640 432 
URBROJ:  95 / 22  
Slunj,  04.05.2022. godine 

             
                                                                                                                                                              

IZVJEŠĆE O RADU  UPRAVNOG ODBORA 
DVD Slunj u 2021. godinu 

  
Ovo izvješće Upravnoga odbora Skupštini DVD-a obuhvaća period od  01.01.2021. do 

31.12.2021. godine u svojoj 130. godini djelovanja.  

 
1. ČLANSTVO: 

DVD Slunj na dan 31. prosinca 2021. godine broji 124 punopravnih članova (od toga 108 članova 
sa pravom glasa, 2  podupirajuća člana, 11 članova vatrogasne mladeži i 3 člana vatrogasnog podmladka) 
i četiri počasna člana (mons. Mile Pecić, Nenad Radojčić, Ivan Baić i Ivan Bogović).    

U 2021. godini Društvu nije pristupio niti jedan novi član. 
U proteklom razdoblju, u 2021. godini, zbog smrti, napustili su nas Vinko Mujić i Zlatko Božičević, 

a podupirajući član Dragan Hazler umro je u siječnju 2022. godine. Iste smo ispratili na vječni počinak uz 
počasti propisane pravilima ovog društva, poštujući mjere opreza zbog COVID -19.  

Struktura članstva vidi se iz tablice: 

                              Prikaz broja članova prema statusu     

STATUS BROJ POSTOTAK MUŠKI ŽENSKI 
operativni  22 17,2 % 22 0 

izvršni  69 53,9 % 48 21 

vatrogasni veteran 17 13,3 % 17 0 

pomažući (podupirajući) 2 1,6 % 2 0 

vatrogasna mladež (12-16 .g) 11 8,6 % 6 5 

vatrogasni pomladak (6-12 g.) 3 2,3 % 3 0 

počasni članovi 4 3,1 % 4 0 

ukupno 128 100,0 % 102 26 

 
Rad i djelovanje u 2021. godina obilježila je bolest uzrokovana virusom COVID-19. Ove godine na 

Skupštini  nije nazočna mladež i pomladak, a nisu pozvani ni gosti, osim gradonačelnice i predstavnika 
VZKŽ, iz razloga što se moramo pridržavati mjera zaštite protiv COVID-19. 

 
2. Rad Upravnog odbora 

U izvještajnom razdoblju u 2020. godini, UO održao je 6 sjednica sa cca 80-tak točaka dnevnog 
reda. Odaziv na sjednice UO, na kojima je obavezno prisutan predsjednik NO, je više nego dobar, jer od 
11 članova UO, sjednicama prosječno prisustvuje prosječno 9 članova. UO radi na način, da nakon 
podnesenih obrazloženja po pojedinim točkama dnevnog reda i izvršenih rasprava na UO o istima, donosi 
odluke, utvrđuje prijedloge, prihvaća izvješća i informacije sa zaključcima, usvaja planove, rasčlambe 
financijskog poslovanja, vrši imenovanja i slično. Pripremu materijala za sjednice UO vrše predsjednik, 
zapovjednik i tajnik, a povremeno se uključuju i drugi, zamjenik predsjednika, zamjenik zapovjednika i 
spremištar. Dnevni red i obrazloženja pojedinih točaka dnevnog reda članovima UO dostavljaju se putem 
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maila. Na neke točke dnevnog reda pozivaju se i predsjednici povjerenstava (komisija) koji i obrazlažu 
prijedloge, koje je povjerenstvo predložilo UO. Zbog poštivanja mjera zaštite protiv COVID-19 bili smo 
primorani i dio sjednica UO održati putem telefona ili video vezom. Materijale smo dostavljali mailom, a 
rezultate glasovanja dobi li smo kroz odgovor na mailu. 
Odluke koje su donijete i po kojima se postupalo odnosile su se na:  
-    aktivnostima u mjesecu zaštite od požara, proslavi Sv. Florijana 
-  nabavu vatrogasne opreme te dobivanju na korištenje novog kratkog navalnog vatrogasnog vozila iz 
programa vlade RH, te ustupanju na korištenje našeg vatrogasnog vozila FIAT IVECO DVD-u Drežnik 
Grad 
- isplati materijalnih prava zaposlenicima  
- pripremnim radnjama za izgradnju vatrogasnog centra u Slunju 
- odlazak u mirovinu naših djelatnika  Zlatka Moćana i Milenka Baraća 
- prijemu djelatnika u stalni radni odnos umjesto umirovljenih djelatnika Kristijana Požege i Antonija 

Štefanca 
- dodjelu vatrogasnih spomenica i odlikovanja 
- godišnji popis inventara  
- osnovna pitanja financijskog poslovanja između dvije sjednice Skupštine-utrošak sredstava, 

polugodišnje financijsko izvješće, rebalans plana poslovanja za 2020. godinu 
Za Skupštinu utvrđeni su prijedlozi: 
- programa rada i financijskog plana za 2022. godinu 
- izvješća o poslovanju za 2021. godini 
- dnevnog reda, mjesta, datuma i troškova održavanja Skupštine u 2021-toj godini kao i ostale prijedloge 

za izbore za Tijela Društva u slijedećem petogodišnjem mandatu 
UO usvojio je:  
-  Plan korištenja godišnjih odmora 
-  Odluke o materijalnim pravima zaposlenih 
Upravnom odboru podneseno je niz izvješća i informacija:  
- o održanim sastancima s gradonačelnikom, o provedenoj obuci operativaca, o realizaciji (nabavi) 

vatrogasne opreme, o izvršenom popisu sredstava za 2021. godinu, a dano je i drugi niz izvješća i 
informacija.  

Valja napomenuti da smo sve odluke donesene na Tijelima društva objavili na našoj web stranici 
http://dvd-slunj.hr/dokumenti/ 

 
3. Poslovanje u 2021. godini,  investicije i nabavka ostale opreme 

Iako je izvješće o poslovanju za 2021. godinu posebna točka dnevnog reda, u ovom dijelu 
izvješća držimo potrebitim samo spomenuti:  

-  da su ukupni prihodi bili u iznosu od 1.117.570,00 kn 
- da su ukupni rashodi bili u iznosu od 1.058.170,00 kn 
- da je poslovanje društva bilo pozitivno u iznosu od 59.400,00 kn 

 
4. Športske aktivnosti i natjecanja 

Športsko takmičenje bratimljenih društava čiji domaćin trebao biti DVD Senj nije održano zbog 
poštivanja mjera zbog COVID-19. Zbog istoga nisu održane ni druge planirane aktivnosti gdje bi se 
članstvo okupljalo. 
 
5. Proslave  

Proslavu Sv. Florijana obilježili smo skromno u 04.05.2021. godine kako su dopuštale mjere 
samozaštite: tako je delegacija na rimokatoličkom groblju u Slunju zapalila svijeće na kod centralnog križa 
i na grobu prvog predsjednika DVD-a Josipa Maršića. Vatrogasnim vozilima, bez članstva, prošli ulicama 
Slunja, a na jutarnjoj Sv. Misi u Slunju bilo je nazočno desetak vatrogasaca, operativaca, uz poštivanje 
mjera. Nakon toga je naš zapovjednik Alen Holjevac otišao u Zagreb na svečanu primopredaju 
vatrogasnih vozila kupljenih iz programa vlade RH. DVD-u Slunj je na korištenje dodijeljeno kratko 
navalno vatrogasno vozilo. (Podaci o vozilu: registarske oznaka ZG 8258 ID, marka i tip vozila: Mercedes-
Benz Atego 1530 AF4X4, broj šasije W1T96723710476474, godina proizvodnje 2020, BARCODE vozila 
10004175337. Vozilo je popunjeno sa svom potrebitom opremom. Vrijednost vozila je  2.066.249,00 kn 
bez PDV-a. PDV je platilo Ministarstvo unutarnjih poslova u iznosu od 25%. Vozilo je u vlasništvu MUP-a 
RH, dano nama na korištenje, a nakon 5 godina vozilo će biti preneseno u naše vlasništvo). Tog dana oko 
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17 sati okupila se u vatrogasnom domu nekolicina članova, građana, gradonačelnica g. Mirijana Puškarić, 
predsjednik Gradskog vijeća Slunja g. Jura Katić i naš počasni član. mons. Mile Pecić u i svečano 
dočekalo novo vozilo. Svećenik mons Mile Pecić je blagoslovio novo vozilo.  

 
6. Obilježavanje obljetnica 

Sudjelovali smo se i na obilježavanje obljetnica u organizaciji Grada Slunj. Na ostale obljetnice 
drugih društava nismo išli, a nismo ni pozivani zbog COVIDA 19. 
 
7. Suradnja sa drugim društvima i organizacijama 

Proteklog razdoblja, za vrijeme haranja virusa COVID-19, suradnja sa drugim društvima gotovo je 
zamrla jer Skupštine i druga druženja su izostala jer su se odvijala u uvjetima poštivanja mjera 
samozaštite. Tako da su susreti uglavnom održavani u obliku neophodnih sastanaka i to uz minimalni broj 
sudionika i to samo u neophodnim slučajevima. 

Suradnja sa VZKŽ je na visokom nivou, posebno sa predsjednikom i zapovjednikom no i to se 
svodilo na sjednice Upravnog odbora ili zapovjedništva i to uglavnom video vezom. 

Suradnja sa Gradom Slunj i gradonačelnicom g. Mirijanom Puškarić također je izvrsna, i 
gradonačelnica i Grad slunj imaju razumijevanja za naše potrebe.  

Dana 05. svibnja DVD je posjetila nas je županica Martina Furdek-Hajdin sa suradnicima u pratnji 
gradonačelnice grada Slunja g. Mirijane Puškarić. Nakon kraćeg upoznavanja sa radom DVD-a županica i 
suradnici dali su nam podršku u radu i da će podržati aktivnosti DVD-a, a posebno aktivnosti oko izgradnje 
Vatrogasnog centra.  

Tradicionalno dobru suradnju imamo sa župnikom mons. Milom Pecićem, Radio Slunjom, Pučkim 
otvorenim učilištem, Šumarijom Slunj, PP Slunj, Vojni poligon „E. Kvaternik“ u Slunju, VJ-eko d.o.o. Slunj, 
Autopromet Slunj, Crvenim križem Slunj, UHBDR Slunj, Lovačkim udrugama sa područja Slunja i drugim 
organizacijama i udrugama u Slunju, iako je ove godine zbog COVIDA -19 na nešto manjem nivou. 

Sa Crvenim križem već nekoliko godina sudjelujemo u obilježavanju tjedna crvenog križa, a kao i 
prijašnjih godine sudjelovali smo i u manifestaciji „Sportski ujedinjeni u zdravlju“. Naš prostor već dugu niz 
godina koriste Crveni križ za svoje aktivnosti (dobrovoljno darivanje krvi) i ostali koji su to zatražili, i to bez 
naknade. 

 
8. Ostale aktivnosti 

Na Veliki petak, 02.04.2021. dio naših operativnih članova uključilo se u Župnoj crkvi u Slunju 
obredu čuvanja Isusovog groba uz poštivanja mjera samozaštite od COVID-19. 

Veliku pomoć i podršku, ne samo kod nabave opreme, već u radu općenito, imali smo od  
Gradskog vijeća i Gradonačelnice, te zapovjednika i predsjednika VZKŽ, a mi im možemo reći samo dvije 
riječi „VELIKO HVALA“. 

Kada je u pitanju rad sa mladima, ne možemo biti zadovoljni ni kad je u pitanju prijem novih 
članova, vježbe i takmičenja. Rada gotovo nije ni bilo osim što su mladi sudjelovali u radu Skupština i 
proslave SV. Florijana iako i tu je odaziv bio slab. U narednom razdoblju rad sa mladima treba biti aktivniji 
jer ćemo izgubiti bazu za rad Društva u budućnosti.  

Izvješće podnosimo Skupštini, kako bi mogla ocijeniti rad Upravnog odbora za proteklo razdoblje 
između dvije Skupštine te  da nam se kroz diskusiju ukaže na propuste u radu,  kako bi mogli donijeti 
kvalitetne odluke važne za budući rad.  

 
U Slunju, 04.05.2022. godine  

                                   
                                                                                 UPRAVNI ODBOR  

 


