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     DVD  SLUNJ 

 
 

47 240 SLUNJ, Plitvička 9 
e-mail: dvd.slunj@gmail.com 
tel/fax: 385 47 640 432 
URBROJ:  89 / 22  
Slunj,  04.05.2022. godine 

 

 

Zapisnik sa redovne izvještajne sjednice 

SKUPŠTINE DVD-a Slunj  

koja je održana dana 04. svibnja 2022. godine 
 
Redovna izvještajna Skupština DVD-a Slunj u 2022. godini održana je dana Sv. Florijana – 

zaštitnika vatrogasaca, 04. svibnja 2022. godine sa početkom u  19.00 sati u župskoj dvorani u Slunju.  
Predsjednik je izvijestio Skupštinu da je na istoj nije nazočan dovoljan broj članova s pravom 

glasa pa je očito da nemamo kvoruma, te predlaže da se sukladno članku 49. Statuta sjednica odgodi 
pola sata i tada nastavimo sa radom, a pravovaljane odluke donosimo većinom glasova nazočnih 
članova na Skupštini. Zamolio je nazočne da se do tada zadrže uz druženje i razgovor. 

Nakon pola sata predsjednik predlaže da počnemo sa radom. 
Predsjednik Mijo Močilac pozdravio je nazočne članove DVD-a Slunj, goste, gradonačelnicu grada 

Slunja g. Mirijanu Puškarić i predsjednika VZKŽ g. Roberta Hrranilovića te naše počasne članove mons. 
Milu Pecića i g. Ivana Bogovića. Zahvalio se svima na odzivu, i pojasnio da je redovnu izvještajnu 
Skupštinu u 2022. godini sazvao temeljem članka 46. Statuta DVD-a Slunj od 21. prosinca 2020. godine  
i Odluke UO od 26.04.2022. godine. 

Zamolio je nazočne da minutom tišine odamo počast našim preminulim članovima u ovoj godini 
(Draganu Hazleru) kao i svim umrlim vatrogascima, te poginulim braniteljima. 

Predsjednik predlaže, kao u pozivu, (poziv URBROJ 82/22 od 26.04.2022.) slijedeći:  

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine  
3. Izbor radnih tijela:  

a) radno voditeljstvo Skupštine  
b) zapisničara  
c) ovjerovitelji zapisnika  
d) verifikacijsko povjerenstvo 

4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva  
5. Izvješće o radu Upravnog odbora 
6. Izvješće o radu Zapovjedništva  
7. Izvješće o Financijskom izvješću i završnom računu za 2021. godinu 
8. Izvješće o izvršenju plana rada i programa rada po aktivnostima 
9. Izvješće Nadzornog odbora  

10. Izvješće Suda čast 
11. Rasprava te usvajanje svih izvješća  
12. Donošenje odluke o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu 
13. Donošenje Odluke o usvajanje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i 

kontrola za 2021. godinu 
14. informacija o proslavi 130 godina  
15. Informacija o dodjeli odlikovanja 
16. Riječ gostiju 
17. Različito 

 
Diskusije nije bilo. 

Glasalo je svih 42 člana Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila prijedlog dnevnog reda (Odluka o usvajanju dnevnog reda Skupštine 

odložena je u pismohranu URBROJ: 90/22, od 04.05.2022. godine).  
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Ad 2) Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine 
 Predsjednik je predložio da se usvoji Poslovnik o radu Skupštine onakav kakav je usvojen na 
izbornoj Skupštini 30. travnja 2021. godine (Poslovnik o radu Skupštine URBROJ 139/21, od 
30.04.2021.). 
Nije bilo diskusije. 

Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila prijedlog Poslovnika o radu Skupštine (Odluka o usvajanju Poslovnika o 

radu Skupštine odložena je u pismohranu URBROJ: 91/22, od 04.05.2022. godine).  

 

Ad 3) Izbor Radnih tijela Skupštine 

Sukladno članku 4. Poslovnika o radu Skupštine (Poslovnik URBROJ: 139/21 od 30.04.2021.) 
predsjednik je predložio Radna tijela Skupštine, a koja su utvrđena na UO, kako slijedi: 

radno voditeljstvo 
  

 
 

 
ovjerovitelji zapisnika 

1. Mijo Močilac, predsjednik   1. Milenko Barać 
2. Alen Holjevac, član   2. Karlo Nikolić 
3. Željko Požega, član      
    verifikacijsko povjerenstvo 
    1,        Josip Neralić 

 b) zapisničar   2. Zlatko Moćan 

1. Ivan Tolj   3. Kristijan Požega 
 

Diskusije, a niti drugačijih prijedloga, nije bilo. 
Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila prijedlog radnih tijela (Odluka o usvajanju radnih tijela odložena je u 

pismohranu URBROJ: 92/22, od 04.05.2022. godine).  

  

Ad 4.)  Izvješće verifikacijskog povjerenstva  
Predsjednik verifikacijskoga povjerenstva Josip Neralić izvijestio je Skupštinu da je na istoj 

nazočno 42 člana od 108 članova s pravom glasa, što sukladno članku 49. Statuta, govori da Skupština 
može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna jedna četvrtina članova s pravom glasa. Izvješće 
verifikacijskog povjerenstva odloženo je u pismohranu URBROJ 93/22 od 04.05.2022.  

Diskusije nije bilo. 
Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila izvješće verifikacijskog povjerenstva (Odluka o usvajanju izvješća 
verifikacijskog povjerenstva odložena je u arhivu URBROJ: 94/22, od 04.05.2022. godine).  
 
Ad 5.)  Izvješće o radu Upravnog odbora 

Predsjednik je izvijestio da je izvješće o radu Upravnog odbora utvrdio Upravni odbor i dostavlja 
ga Skupštini na razmatranje i usvajanje (Izvješće o radu Upravnog odbora URBROJ: 95/22, od 
04.05.2022.). 

Diskusije nije bilo. 
Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila Izvješće o radu Upravnog odbora pod točkom 11.a. (Odluka o usvajanju 

izvješća o radu UO odložena je u arhivu URBROJ: 99/22, od 04.05.2022. godine).  

 

Ad 6.) Izvješće o radu Zapovjedništva 
Zapovjednik je izvijestio da je izvješće o radu Zapovjedništva utvrdio Upravni odbor i dostavlja 

ga Skupštini na razmatranje i usvajanje (Izvješće o radu Zapovjedništva URBROJ: 96/22, od 
04.05.2022.). 

Diskusije nije bilo. 
Glasalo je 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila izvješće o radu Zapovjedništva pod točkom 11.b. (Odluka o usvajanju 

izvješća o radu Zapovjedništva odložena je u arhivu URBROJ: 100/22, od 04.05.2022. godine).  

 

Ad 7.) Izvješće o Financijsko - materijalnom  poslovanju i završnom računu za 2021. godinu 
  Predsjednik je izvijestio o Financijsko materijalnom poslovanju za period 01.01.2021.do 

31.12.2021. godine (Izvješće URBROJ: 97/22 od 04.05. 2022.) te naglasio da je iz izvješća vidljivo da 
nije bilo značajnijih nije prekoračenja u odnosu na planirano, a konačni rezultat je pozitivan. Od 
značajnijih troškova valja spomenuti da je našim operativnim članovima, kao naknadu, na ime troška, 
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koji su imali na terenu za vrijeme otklanjanja posljedica od potresa isplaćeno 54.120,00 kn kao i isplata 
otpremnine Milenku Baraću prigodom odlaska u mirovinu u iznosu od 118.058,75 kuna (bruto). 

Kad su u pitanju prihodi oni su nešto povećani zbog prihoda  za izvršenu sanaciju posljedica potresa 
na području Grada Slunja u iznosu od 54,120.00 kn. Kad su u pitanju prihodi valja spomenuti da su oni 
povećani zbog značajnog povećanja vlastitih prihoda (prijevoz vode i usluga rada sa ljestvama) u iznosu 
od cca 238 tisuća kuna, a sve je vidljivo iz Izvješća o financijskom poslovanju. 

Uvidom u ostvareni plan prihoda plan rashoda, vidljivo je, da dosta dobro planiramo troškove i 
racionalno trošimo financijska sredstva. U posljednjih par godina u taj posao planiranja vodi uglavnom 
Zapovjednik Alen Holjevac, koji iako nije te struke uspješno to odrađuje uz pomoć predsjednika. To mu 
je dodatni posao i koji nije jednostavan, no on to uspije odlično odraditi. Ovo izvješće dostavljeno je 
gradonačelnici Grada Slunja. 

Što se tiče završnog računa o njemu je raspravio UO i na vrijeme je predan FINI.  
Diskusije nije bilo. 
Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila izvješće o financijskom poslovanju za 2021. godinu pod točkom 11.c. 

(Odluka o usvajanju izvješća o financijskom poslovanju za 2021. godinu odložena je u arhivu 

URBROJ: 101/22, od 04.05.2022. godine).  

 

Ad 8.) Izvješće o izvršenju plana rada i programa rada po aktivnostima 
 Predsjednik je izvijesti 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. Zbog 
epidemije, također nisu održane sportski susreti pobratimljenih Društava. Izvješće o izvršenju plana rada 
i programa rada po aktivnostima URBROJ: 98/22, od 04.05.2022.). 
 Diskusije nije bilo. 

Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila izvješće o izvršenju plana rada za 2021. godinu i programa rada po 

aktivnostima pod točkom 11.d. (Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana rada za 2021. 

godinu i programa rada po aktivnostima odložena je u arhivu URBROJ: 102/22, od 04.05.2022. 

godine).  

 

Ad 9.) Izvješće Nadzornog odbora 
Predsjednik Nadzornog odbora g. Milan Hazler pročitao je izvješće NO na koji nije bilo primjedbi 

Izvješće NO URBROJ: 83/22, od 26.04.2022.). 
Diskusije nije bilo. 
Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu pod točkom 11.e. (Odluka o 

usvajanju izvješća Nadzornog odbora za 2021. godinu odložena je u arhivu URBROJ: 103/22, od 

04.05.2022. godine).  
 

Ad 10.) Izvješće Suda časti 
Predsjednik Sud časti, Tomislav Božičević, podnio je Skupštini slijedeće izvješće: Sud časti se nije 

sastajao jer nije bilo potrebe (Izvješće Suda časti URBROJ 84/22, od 26.04.2022.). 
Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila izvješće Suda časti pod točkom 11.f.  (Odluka o usvajanju izvješća Suda 

časti odložena je u arhivu URBROJ: 104/22, od 04.05.2022. godine).  

 

Ad 11.) Rasprava i usvajanje izvješća 
Diskusije nije bilo pa se prešlo na usvajanje podnesenih izvješća. 

a) Izvješće o radu UO 

Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila Izvješće o radu UO podneseno pod točkom 5 dnevnog reda (Odluka 

URBROJ: 99/22, od 04.05.2022.). 

b) Izvješće o radu Zapovjedništva 

Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila Izvješće o radu Zapovjedništva podneseno pod točkom 6 dnevnog 

(Odluka URBROJ: 100/22, od 04.05.2022.).  

c) Izvješće o Financijsko - materijalnom  poslovanju i završnom računu za 2021. godinu 
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Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila Izvješće o Financijsko - materijalnom  poslovanju i završnom računu 

za 2021. godinu podnesenom pod točkom 7 dnevnog (Odluka URBROJ: 101/22, od 

04.05.2022.). 

d)  Izvješće o izvršenju plana rada i programa rada po aktivnostima 

Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila Izvješće o izvršenju plana rada i programa rada po aktivnostima za 

2021. godinu podneseno pod točkom 8 dnevnog (Odluka URBROJ: 102/22, od 

04.05.2022.). 

e) Izvješće Nadzornog odbora 

Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu podneseno pod točkom 

9 dnevnog (Odluka URBROJ: 103/22, od 04.04.2022.). 

f) Izvješće o radu Suda Časti 

Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila Izvješće o radu Suda časti u 2021. godinu podneseno pod točkom 

10 dnevnog (Odluka URBROJ: 104/22, od 04.04.2022.).  
 

Ad 12.) Donošenje Odluke o usvajanje Rebalansa Financijskog plana sa 2022. godinu 
Predsjednik je upoznao Skupštinu sa predloženim Rebalansom za 2022. godine, koji moramo 

donijeti zbog neplaniranih troškova (Rebalans URBROJ: 106/22, od 04.05.2022.).  
Predsjednik je izvijestio da nam je u ovoj godini došlo do novih neplaniranih troškova koje Grad 

Slunj nije i ne može pratiti zbog nedostatka novaca. S toga nam ostaje nepokriveno cca 180,000.00 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, moramo ići u 
predloženi rebalans. Zbog znatnog smanjenja prihoda i predpostavke da će troškovi ostati u okviru 
planiranih, vidljivo je da će se ostvariti gubitak. Ukoliko se ostvari planirana vlastita realizacija prihoda 
(koje ostvarujemo auto cisternom i auto ljerstvama, starim cca 44 godine i troškovi u odnosu na plan 
budu manji za cca 80 tisuća kuna što je do sada bio godišnji prosjek, može se očekivati gubitak ispod 
100 tisuća kuna). U ovom momentu nismo u mogućnosti procijeniti koliki bi gubitak mogao biti, ali isti će 
se, ukoliko se ostvari, pokriti iz viška prihoda koji je ostvaren u predhodnim godinama. Mi ćemo, unatoč 
navedenog poduzimati sve mjere da ne dođe do gubitka. 

Diskusije nije bilo. 
Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila prijedlog Rebalans financijskog plana za 2022. godinu. (Odluka o usvajanju 

Rebalansa odložena je u pismohranu URBROJ: 105/22, od 04.05.2022. godine).  

 

Ad 13.) Donošenje Odluke o usvajanje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja 

i kontrola za 2021. godinu  
Predsjednik je upoznao Skupštinu sa sadržajem Upitnika, te naglasio da je UO na svojoj sjednici 

održanoj 02.12.2021. godine  pod točkom 9 dnevnog reda usvojio Upitnik i sad to dostavljamo Skupštinu 
na usvajanje (Upitnik URBROJ 349/21 od 02.12.2021.).  

Diskusije nije bilo. 
Glasalo je svih 42 članova Skupštine te je predsjednik konstatirao da je Skupština 

jednoglasno usvojila prijedlog Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i 

kontrola za 2021. godinu (Odluka o usvajanju Upitnika odložena je u pismohranu URBROJ: 

107/22, od 04.05.2022. godine).  
 

Ad 14) Informacija o obilježavanju obljetnice 130. godina rada DVD-a Slunj 
  Predsjednik je naglasio da će se ove godine, vjerojatno u jesen, obilježiti 130-ta godišnjica rada 
našeg Društva. UO je imenovao odbor koji će predložiti kada i kako obilježiti tu obljetnicu. Dobar dio 
aktivnosti je u postupku, no ima još dosta posla. 

Informacija primljena na znanje 

 

Ad 15) Informacija o dodjeli priznanja za 2021. godinu 
Predsjednik je izvijestio da će se sva odobrena odlikovanja podijeliti na svečanoj sjednici 

Skupštine kad ćemo obilježiti 130 godina rada, osim odlikovanja koje je dodijelila VZKŽ svima koji su 
sudjelovali na intervencijama nakon potresa u Zagrebu i Petrinji. Tako je predsjednik VZKŽ g, Robert 
Hranilović dodijelio odlikovanja slijedećim našim članovima:  
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- za intervencije u Sisačko Moslavačkoj županiji-Glina odlikovanja su primili: Alen Holjevac, 
Antonio Štefanac, Vedran Božičević, Nikica Sminderovac, Zvonimir Štefanac, Željko 
Obajdin, Karlo Nikolić, Robert Flanjak, Mile Štefanac, Kristijan Požega, Ivica Obrovac, 
Tomislav Magdić, Nikola Štefanac, Darko Radočaj i Zlatko Moćan  

- za intervencije u Zagrebu odlikovanja su primili: Antonio Štefanac, Željko Obajdin, Kristijan 
Požega, Vedran Božičević, Zlatko Moćan, Željko Begović, Alen Holjevac, Nikola Katić, Karlo 
Nikolić i Mile Štefanac 
 

Ad 16) Riječ gostiju 

Gradonačelnica Grada Slunja g. Mirijana Puškarić: pozdravlja sve nazočne članove i čestita im 
današnji praznik i jubilej 130 godina uspješnog rada. Napominje da je za potrebe vatrogastva u 
proračunu osigurano cca 700 tisuća kuna. Što se tiče izgradnje Vatrogasnog centra u Slunju žao joj je što 
taj projekt definitivno ne ide u realizaciju koko je planirano, no postoji još jedan način da se taj projekt 
realizira i to ćemo pokušati ostvariti. Pokušati će pomoći koliko može u djelu rada sa mladima kako bi 
pomladili društvo i zainteresirali mlade za rad u vatrogastvu. Što se tiče intervencija na poligonu, kao i 
ostalih aktivnosti na poligonu, to bi voljela da se regulira ugovorom i tako ostvare dodatna sredstva. 
Djelatnicima koji su otišli u mirovinu želi dobro zdravlje i da što duže uživaju u zasluženoj mirovini, a 
novoprimljenim radnicima želi uspješno obavljanje zadataka koji se stavljaju pred njih. Čestita i 
nagrađenima za požrtvovani rad na sanaciji šteta od potresa u Zagrebu i Glini.  
Predsjednik VZKŽ g. Robert Hranilović:  Pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje na pozivu  i svim 
vatrogascima čestita današnji praznik. Iz izvješća se vidi da je trebalo uložiti mnogo truda da bi se sve 
zadaće odradili iako je jasno da uvijek može bolje i više. Za sve probleme i poteškoće treba se 
razgovarati  i dogovarati sa lokalnom samoupravom i VZKŽ koja Vam uvijek daje potporu kao i dosada. 
Napominje da zbog zakonskih propisa ubuduće se sredstva VZKŽ dodjeljivati natječajem, a za sredstva 
treba imati plan nabave i drugu dokumentaciju. To će u početku, dok se ne uhodamo, stvarati problem, 
ali tako VZKŽ mora raditi. Još jednom se zahvalio, uz želju da se svi planovi  i ostvare uz vatrogasni 
pozdrav vatru gasi brata spasi. 
Mijo Močilac, prdedsjednik: zahvalio se govornicima na podršci i svima koji su se odazvali ovoj 
Skupštini. 

 
Ad 17.) Različito  

Pošto se nitko više nitko nije javio za riječ, još jednom se svima zahvalio na odazivu, zaključio je 
sjednicu Skupštine te zamolio da se još neko kraće vrijeme zadržimo u druženju uz pripremljeni 
domjenak. 

za riječ. 
 
Sjednica završila dana 04.05.2023. godine u 20.40 sati. 
 

Privitak: 
1. Poziv za redovnu izvještajnu Skupštinu (URBROJ: 82/22, od 26.04.2022.) 
2. Odluka o usvajanju dnevnog reda redovne izvještajne Skupštine (URBROJ: 90/22, od 

04.05.2022.)  
3. Poslovnik o radu Skupštine (URBROJ 139/21, od 30.04.2021.). 
4. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine (URBROJ: 91/22, od 04.05.2022.)  
5. Odluka o usvajanju Radnih tijela Skupštine (URBROJ:  92/22, od 04.05.2022.) 
6. Izvješće verifikacijskog povjerenstva (URBROJ: 93/22, od 04.05.2022.) 
7. Odluka o usvajanju Izvješća verifikacijskog povjerenstva (URBROJ: 94/22, od 

04.05.2022.)  
8. Izvješće o radu Upravnog odbora (URBROJ: 95/22, od 04.05.2022.)  
9. Izvješće o radu Zapovjedništva (URBROJ: 96/22, od 04.05.2022.)  
10. Izvješće o Financijsko materijalnom poslovanju za period 01.01.2021.do 30.06.2021. 

godine (Izvješće URBROJ: 97/22, od 04.05.2022.)  
11. Izvješće o izvršenju plana rada i programa rada po aktivnostima za 2021. godinu. 

(Izvješće URBROJ: 98/22, od 04.05.2022.) 
12. Izvješće Nadzornog odbora (Izvješće URBROJ: 83/22, od 29.04.2022.)  
13. Izvješće Suda časti (Izvješće URBROJ: 84/22, od 29.04.2022.) 
14. Odluka o usvajanju Izvješća o radu UO (Odluka URBROJ: 99/22, od 04.05.2022.) 
15. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zapovjedništva (Odluka URBROJ: 100/22, od 

04.05.2022.) 
16. Odluka o usvajanju Izvješća o Financijsko poslovanju za 2021. godinu (Odluka 

URBROJ: 101/22, od 04.05.2022.) 
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17. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana rada i programa po aktivnostima u 2021. 
godini (Odluka URBROJ: 102/22, od 04.05.2022.) 

18. Odluka o usvajanju Izvješća NO (Odluka URBROJ: 103/22, od 04.05.2022.) 
19. Odluka o usvajanju Izvješća Suda časti (Odluka URBROJ: 104/22, od 04.05.2022.) 
20. Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu (Rebalans URBROJ: 106/22, od 

04.05.2022.) 
21. Odluka o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu (Odluka 105/22, od 

04.05.2022.) 
22. Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. godinu 

(Upitnik URBROJ 349/21 od 02.12.2021.) 
23. Odluka o usvajanju Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola 

za 2021. godinu (Odluka URBROJ: 107/22, od 04.05.2022.) 
24. Popis članova s pravom glasa nazočnih na Skupštini dana (URBROJ: 108/22. od 

04.05.2022. 
 

 
     Zapisao: 
 
Ivan Tolj, tajnik 

 
 
Zapisnik ovjeravaju: 
 

1. Milenko Barać          ................... 
2. Karlo Nikolić            ................... 

                                                                                                     
Dostaviti: - pismohrana 

 
 
                   Predsjednik :                                                                   Zapovjednik: 
 
             Mijo Močilac, dipl oec                                                           Alen Holjevac 

 

 


