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JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA 

Korenica: Trg svetog Jurja 4 

     Web adresa: www.vatrogasci-korenica.hr 

Tel: 053/756-294,776-053; fax: 756-293,  e-mail: jvpplitvickajezera@inet.hr 

OIB: 28339712752; MB: 01508814; Žr:  2340009-1100214351 

Dana: 24. kolovoz 2018. godine 

 

 

V SJEDNICA 

ZAPISNIK 

 

 

            V sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera počinje sa radom 

26. lipnja 2018. godine u 20 sati i 31 minutu u prostorijama JVP Pl. Jezera, u Korenici, Trg svetog 

Jurja 4.  

Nazočni: 

1. Marko Jurić, Predsjednik UV; 

2. Berislav Tokmakčija, član UV; 

3. Ivan Bobinac, član UV; 

4. Slađana Marijanović, članica UV; 

5. Zdravko Žigić, član UV i 

6. Ivan Pejkunović, v.d. zapovjednika postrojbe. 

 

Predsjednik UV Marko Jurić je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne te konstatirao da su 

nazočni svi članovi UV-a. Ispričao se za ovaj kasni termin održavanja sjednice aali je jedino tako 

bilo moguće skupiti sve članove UV-a. 

 

  

Ad.1. Dnevni red – prihvaćanje 

Predsjednik UV-a predlaže sljedeći Dnevni red: 

1. Dnevni red – prihvaćanje;  

2. Zapisnik sa IV redovite sjednice – rasprava i prihvaćanje; 

3. Zapisnik sa II izvanredne sjednice – rasprava i prihvaćanje; 

4. Izvješće o radu za 2017. godinu – rasprava i prihvaćanje; 

5. Financijsko izvješće za 2017. godinu – rasprava i prihvaćanje; 

6. Financijsko izvješće za 1.1. – 31.3.2018. godine – rasprava i prihvaćanje;                                                                                            

7. Natječaj za imenovanje zapovjednika – rasprava i donošenje odluke; 

8. Imenovanje zamjenika zapovjednika – rasprava i prijedlog odluke; 

9. Naknada za rad u upravnom vijeću – rasprava i zahtjev; 

10. Prijedlog izmjene financijskog plana – informacija: 

11. Plaćeni dopusti i godišnji odmori, stastistika za 2017. Godinu – izvješće v.d. 

zapovjednika i 

12. Razno. 

 

Potom pita prisutne imali netko primjedbu ili dopunu takvoga dnevnog reda. Za riječ se 

javila gđa. Marijanović i traži da joj se objasni točka 8. predloženog Dnevnog reda. Predsjednik 

UV-a objašnjava da su zapovjednik i zamjenik zapovjednika postrojbe imenovani vršiteljima 

dužnosti navedenih funkcija sa danom 25. rujna 2017. godine na rok od godine dana. Budući je 

zakonski potrebno pokrenuti postupak to jest natječaj za imenovanje zapovjednika postrojbe 

najkasnije 3 mjeseca prije isteka njegovog imenovanja, a budući je 25. lipnja 2018. godine bio 

blagdan ova sjednica se održava danas upravo iz navedenih razloga. Dodaje da za imenovanje 

zamjenika zapovjednika postrojbe nije potrebno provoditi natječaj. Navedeno je potvrdio i V.d. 

Zapovjednik postrojbe. 

Gđa Marijanović izjavljuje da dosadašnja praksa za imenovanje zamjenika zapovjednika nije bila da 

ga UV predlaže Općinskom načelniku. Jedino ako se UV sada dogovori o raspisivanju natječaja za 
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to radno mjesto onda će oni tu odluku donijeti. Mišljenja je da bi ovu točku trebalo izbaciti iz 

Dnevnog reda. 

Predsjednik UV-a upoznaje prisutne da je nedavno održan sastanak Općinskog načelnika sa 

zapovjednikom, zamjenikom zapovjednika i predsjednikom UV-a na kojem sam ja tvrdio kako ne 

zadovoljavam uvjete za radno mjesto zamjenika zapovjednika postrojbe i da sam još ranije podnio 

zahtjev za razrješenje sa te funkcije a razloge za razješenje sam objasnio na sastanku. Izjavljuje 

kako Općinski načelnik nije prihvatio taj zahtjev za razrješenje i iznosi svoje mišljenje da osim 

zapovjednika postrojbe jedino još ja zadovoljavam uvjete za radno mjesto zamjenika zapovjednika 

postrojbe.  

 

Član UV-a Bobinac iznosi mišljenje da ja zadovoljavam uvjete za radno mjesto zamjenika 

zapovjednika postrojbe te ističe da se može tražiti stručno mišljenje o tome. 

Predsjednik UV-a obavještava prisutne da su se na ranije spomenutom sastanku, akteri istoga, 

dogovorili da se u postrojbu pozove inspekcijski nadzor koji će utvrditi stanje oko navedenoga. 

V.d. zapovjednik izjavljuje da je ova točka stavljena na Dnevni red upravo da se o njoj razmotri i 

odluči hoće li se provoditi natječaj za radno mjesto zamjenika zapovjednika ili neće. Nadalje tvrdi 

da za to radno mjesto nije potreban natječaj već se zamjenik zapovjednika može imenovati samo na 

prijedlog UV-a Općinskom načelniku. Ističe svoje mišljenje kako ja zadovoljavam uvjete za radno 

mjesto zamjenika zapovjednika.  

Predsjednik UV-a je ponavlja mišljenje da ja zadovoljavam uvjete za radno mjesto zamjenika 

zapovjednika.   

Nakon rasprave Predsjednik je proveo glasovanje o izbacivanju 8. točke iz Dnevnog reda i UV-

e je izbacilo navedenu točku sa tri glasa za (Marijanović, Bobinac i Tokmakčija) i dva protiv (Jurić i 

Žigić). 

Potom je Predsjednik UV stavio na glasovanje sljedeći Dnevni red: 

1. Dnevni red – prihvaćanje;  

2. Zapisnik sa IV redovite sjednice – rasprava i prihvaćanje; 

3. Zapisnik sa II izvanredne sjednice – rasprava i prihvaćanje; 

4. Izvješće o radu za 2017. godinu – rasprava i prihvaćanje; 

5. Financijsko izvješće za 2017. godinu – rasprava i prihvaćanje; 

6. Financijsko izvješće za 1.1. – 31.3.2018. godine – rasprava i prihvaćanje;  

7. Natječaj za imenovanje zapovjednika – rasprava i donošenje odluke; 

8. Naknada za rad u upravnom vijeću – rasprava i zahtjev; 

9. Prijedlog izmjene financijskog plana – informacija; 

10. Plaćeni dopusti i godišnji odmori, stastistika za 2017. godinu – izvješće v.d. zapovjednika i 

11. Razno. 

 

 UV je jednoglasno usvojilo takav Dnevni red.   

 

 

Ad.2. Zapisnik sa IV redovite sjednice – rasprava i prihvaćanje 

Predsjednik UV-a je otvorio drugu točku Dnevnog reda i pita prisutne imali tko primjedbi na 

zapisnik sa IV sjednice UV-a a kako nitko nije imao primjedbi isti stavlja na glasovanje te ga 

članovi UV-a jednoglasno usvajaju. 

 

 

Ad.3. Zapisnik sa II izvanredne sjednice – rasprava i prihvaćanje 

Predsjednik UV-a otvara treću točku Dnevnog reda i pita imali ko kakvih primjedbi na 

zapisnik sa II izvanredne sjednice UV-a. Budući da nitko nije imao primjedbi na zapsnik isti stavlja 

na glasovanje te ga članovi UV-a usvajaju sa četiri glasa za i jednim suzdržanim (gđa. Marijanović 

nije prisustvovala toj sjednici pa se izjasnila kao suzdržana).  
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Ad.4. Izvješće o radu za 2017. godinu – rasprava i prihvaćanje 

Predsjednik UV-a otvara četvrtu točku Dnevnog reda i daje riječ v.d. zapovjedniku. On 

izjavljuje da je ovo izvješće on iznio pred Općinskim vijećem te da ga je ono već prihvatilo. 

Obavještava UV da je tijekom prepisivanja na trećoj stranici ostao dio teksta i graf koji su se 

odnosili na izvješće za prvih 6 mjeseci 2017. godine, a riječ je o potrošnji goriva, te da im je on 

sada dostavio tu ispravljenu treću stranicu. 

Potom se gđa. Marijanović javila za riječ i pita dali postoji rok za prihvaćanje izvješća o 

radu i dobiva odgovor da se je u postrojbi ono uvijek prihvaćalo u 2. ili 3. mjesecu. Gđa. 

Marijanović je uočila da su i grafovi koji se odnose na broj i vrstu intervencija odnose na prvi dio 

2017. godine. Zapovjednik se obavezao da će navedeno ispraviti. Gđa. Marijanović konstatira da u 

točci 8. Izvješća o radu, u kojoj su prikazani prihodi i rashodi postrojbe nedostaje 1.000,00 kn. 

Zapovjednik izjavljuje da nije riječ o 1.000,00 kn već o 1 kuni a koja se greška mogla dogoditi zbog 

samog programa koji zbraja vrijednosti. Gđa. Marijanović se osvrnula na točku 5. Izvješća o radu za 

2017.godinu u kojoj stoji da je Sporazum koji je potpisan u 2016.godini između osnivača, sindikata 

i postrojbe prouzročio još veće probleme i nejasnoće u postrojbi a u polugodišnjem izvješću pod 

istom točkom stoji da je navedeni Sporazum riješio određene probleme u postrojbi. Izjavljujue da 

nije istina da je Sporazum uzrokovao nove probleme već da je riješio problem isplaćivanja 

prekovremenih sati a što se radi i nakon njegovog raskida od strane osnivača i postrojbe ali ne i 

sindikata. Predsjednik UV-a pita dali se Sporazum i dalje primjenjuje i zapovjednik odgovara da se 

primjenjuje jer nisu dobili nikakav odgovor od strane sindikata kada su ga osnivač i postrojba 

raskinuli. Izjavljuje da se primjenjuje na inzistiranje Općinskog načelnika a da ga on nebi 

primjenjivao. Upoznaje UV da je upravo zbog primjenjivanja Sporazuma, i to njegovog članka 5, 

od strane inspekcije dobio prijavu u vezi načina evidencije radnog vremena. Na pitanje 

Predsjednika UV-a jeli navedeni Sporazum u skladu sa zakonom zapovjednik odgovara da nije, već 

je on bio pod prisilom tadašnjeg načelnika i sindikata da ga potpiše, a danas se primjenjuje po volji 

sadašnjeg načelnika, te se i danas prekovremeni sati isplaćuju po Sporazumu. Dodaje da je i 

inspektorica, prilikom pregleda u postrojbi, izjavila da navedeni Sporazum nije u skladu sa 

zakonom.   

Gđa. Marijanović ponavlja mišljenje da Sporazum nije izazvao nove probleme i stava je da 

se prihvaćanje Izvješća o radu odgodi za drugu sjednicu dok se ne isprave ranije navedeni grafovi. 

Predsjednik UV-a izjavljuje da nema ništa protiv ovoga izvješća i da si neće uzeti za pravo da ga ne 

prihvati budući da ga je Općinsko vijeće već usvojilo. 

Budući se nitko više nije javio za raspravu Predsjednik UV-a je stavio na glasovanje Izvješće o radu 

za 2017. godinu te ga je UV usvojilo sa četiri glasa za i jednim suzdržanim.   

 

 

Ad.5. Financijsko izvješće za 2017. godinu – rasprava i prihvaćanje 

Predsjednik UV-a otvara petu točku Dnevnog reda. Za riječ se javila gđa. Marijanović te pita 

dali se na stranici 3. pod kontom 3211 „službena putovanja“ iznosi odnose na isplatu dnevnica. 

Zapovjednik odgovara da ne zna točno ali je to najvjerojatnije tako budući je u 2017. godini bilo 

puno dislokacija po moru. 

Predsjednik UV-a pita koji je princip sastavljanja ovoga izvješća. Zapovjednik objašnjava da 

se računovodstvu postrojbe nakon svakog mjeseca dostavljaju računi kao i tablica računa koja se 

vodi u postrojbi. Zatim računovodstvo račune uvodi i nakon što naprave izvješće isto šalju u općinu 

na usklađivanje a kada se i to obavi onda se šalje u FINU. 

Potom se gđa. Marijanović vraća na konto 3211 i konstatira da je iz izvješća vidljivo da je 

do 30.rujna 2017. godine, po navedenom kontu, bilo ostvareno 2.700,00 kn a u zadnja 3 mjeseca 

2017. godine taj iznos se povećao za 3.300,00kn. Pita kako je moguće da je u zadnja tri mjeseca 

2017. godine isplaćeno puno više dnevnica nego u prvih 9 mjeseci iste godine. Zapovjednik 

odgovara da je najvjerojatnije to zbog situacije da su se dnevnice za vatrogasce koji su bili na 

dislokacijama po Dalmaciji u 6., 7. i 8. mjesecu isplaćivale nakon što su sredstva za njih dobivena 
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od R.Hrvatske a to se desilo u 9. i 10. mjesecu. Gđa. Marijanović izjavljuje da su to nagađanja i da 

je strašno ljuti kada ona pita nešto u vezi financijskog izvješća da dobije odgovor; ne znam, 

najvjerojatnije i slično. Dodaje da je moguće pozvati računovotkinju postrojbe da prisustvuje 

sjednici UV-a. Zapovjednik dodaje da računovođa ima svoju satnicu te da je slobodno pozovu ako 

za to ima novaca. Predsjednik UV-a je prekinuo ovu raspravu, jer po njegovom mišljenju nije 

nikuda vodila, te izjavljuje da ako postoje neke nejasnoće ili sumnje na nekakve zakonom 

zabranjene radnje u vezi ovoga izvješća da je moguće pisanim putem pozvati računovođu da objasni 

o čemu je tu riječ.  

Gđa. Marijanović se složila sa Predsjednikom UV-a te izjavila da je po ovoj točci Dnevnog 

reda suzdržana, pozdravila nazočne i napustila sjednicu. Članovi UV-a su se usuglasili da 

zapovjednik netreba pripremati nikakvo izvješće vezano za dnevnice isplaćene u zadnja 3 mjeseca 

2017. godine. 

Potom je Predsjednik UV-a stavio na glasovanje Financijsko izvješće za 2017. godinu te ga je UV 

usvojilo sa četiri glasa za i jednim suzdržanim.   

 

 

Ad.6. Financijsko izvješće za 1.1. – 31.3.2018. godine – rasprava i prihvaćanje 

Predsjednik UV-a otvara šestu točku Dnevnog reda te pita kada financijska izvješću idu 

prema općini. Zapovjednik odgovara da se nakon svakog tromjesječja financijska izvješća šalju 

općini. Potom je Predsjednik UV-a stavio na glasovanje Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1 do 

31.3. 2018. godine te ga je UV usvojilo sa četiri glasa za. 

 

 

Ad.7. Natječaj za imenovanje zapovjednika – rasprava i donošenje odluke 

Predsjednik UV-a otvara sedmu točku Dnevnog reda te pita koji je rok za provođenje 

natječaja i dobiva odgovor da je rok tri mjeseca prije isteka mandata zapovjedniku. Zapovjednik 

dodaje da nije nužno da to bude odluka o pokretanju postupka natječaja već je dovoljno da UV 

donese zaključak o pokretanju toga postupka. Nakon rasprave svi članovi UV-a su se usuglasili da 

je za početak provođenja ovoga postupka potreban zaključak a ne odluka. 

Zatim  je Predsjednik UV-a proveo glasovanje o pokretanju postupka za imenovanje zapovjednika i 

zaključio da su se svi članovi izjasnili za pokretanje istoga. 

 

 

Ad.8. Naknada za rad u upravnom vijeću – rasprava i zahtjev 

Predsjednik UV-a otvara osmmu točku Dnevnog reda i obavještava prisutne da je nedavno 

razgovarao sa Općinskim načelnikom u vezi naknade. Rekao mu je činjenicu da je za rad ranijih 

UV-a bila isplaćivana naknada u visini 23.000,00kn na godišnjoj razini što se načelniku činilo puno. 

U razgovoru sa njim se došlo do ideje da se naknada isplaćuje po dolasku člana UV-a na sjednicu 

ali su se dogovorili da će on sa tim upoznati ostale članove UV-a što upravo i čini.  

Za riječ se javio član UV-a Bobinac i izjavio da se njemu nije plaćala naknada od kada je on u UV-

u i da me se netreba isplaćivati niti ubuduće. Član UV-a Žigić je mišljenja da se treba plaćati 

naknada. Član UV-a Tokmakdžija je također stava da se naknada treba isplaćivati. Potom je 

Predsjednik UV-a stavio na glasanje prijedlog da se Općinskom načelniku pošalje zahtjev da se 

članovima UV-a isplaćuje naknada za njihov rad u visini kako se isplaćivala za rad prijašnjih UV-a 

te su ga članovi UV-a usvojili sa tri glasa za i jednim suzdržanim.  
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Ad.9. Prijedlog izmjene financijskog plana – informacija 

Predsjednik UV-a otvara ovu točku Dnevnog reda i daje riječ v.d.zapovjedniku postrojbe. 

On obavještava UV da je dogovorio sa Općinskim načelnikom, iz razloga što nam je vozni park 

relativno star, da poveća sredstva za održavanje istih sa čim se načelnik i složio. U kojoj mjeri će 

udovoljiti njegovom zahtjevu ne zna točno ali je optimista. Također obavještava UV da postrojba ne 

može više računati na sredstva od vatrogasne zajednice, koje su dosada bile u visini od oko 

65.000,00 kn, što će se morati mjenjati u rebalansu, jer je vatrogasna zajednica ta sredstva odlukom 

prenamijenila za nešto drugo. 

 

 

Ad.10. Plaćeni dopusti i godišnji odmori, stastistika za 2017. godinu – izvješće v.d. 

zapovjednika  

Predsjednik UV-a otvara ovu točku Dnevnog reda i daje riječ članu UV-a Bobincu. On pita 

zapovjednika od kuda su vađeni podaci prikazani u ovom izvješću a zapovjednik odgovara da ove 

podatke on prisutnima nije niti smio dostaviti jer je za podatke o nazočnosti na radu jedino nadležna 

inspekcija rada. A inače se ti podaci nalaze u digitalnoj arhivi na njegovom kompjutoru. Potom član 

UV-a Bobinac pita zapovjednika dali je bio obavezan ići na edukaciju o navođenju zrakoplova za 

gašenje požara kada ga je zapovjednik poslao na istu. Zapovjednik mu odgovara da nije bio 

obavezan ići i da ga je zapovjednik pitao hoće li ići na tu edukaciju. Član UV-a Bobinac mu kaže da 

laže jer ga je zapovjednik digao sa godišnjeg i poslao ga na navedenu edukaciju i da je tako poslao i 

Vladu Markovića. Zapovjednik odgovara da ako je nešto obavezno on će o tome napisati zapovjed i 

da je on (Bobinac) pristao ići na prvi poziv te da je potom zvao Markovića i on je također pristao ići 

na edukaciju i zbog toga nikoga više nije niti zvao. 

Član UV-a Tokmakdžija izjavljuje da je on na zadnjoj sjednici tražio ime i prezime onoga 

tko je dobio plaćeni dopust a da ga nije zaslužio ali da to ime nije dobio. 

Član UV-a Žigić pita kako su podaci o plaćenom dopustu tajni podaci a zapovjednik 

odgovara da su osobni podaci radnika kao i rješenje o plaćenom dopustu tajni podaci te da on ne 

može rješenje o plaćenom dopustu nekog radnika okačiti na oglasnu ploču.  

Član UV-a Bobinac pita zašto mu nije napisao rješenje o prekidu godišnjeg odmora kada ga 

je poslao na edukaciju i izjavljuje da je dobio plaćene dopuste po 8 sati a on je na edukacijama 

provodio po 11 sati. Zapovjednik odgovara da je on za 4 dana koja je bio na edukaciji dobio 5 dana 

plaćenog dopusta te da mu je napisao rješenje za plaćene dopuste a dani godišnjeg odmora kada je 

bio na edukaciji mu nisu evidentirani u satnicu već su mu pisani dani školovanja koji se također 

plaćaju. Isto je sa napravio i sa zaposlenikom Markovićem. Obavještava prisutne da su se i Bobinac 

i Marković složili da im se da po 5 dana plaćenog dopusta.  

Predsjednik UV-a konstatira da je iz izvješća razvidno da puno zaposlenika daje krv a 

budući da ih ne stignu iskoristiti te slobodne dane onda se oni akumuliraju. Član UV-a Bobinac 

kaže da nisu bitni plaćeni dopusti po osnovi darivanja krvi već da postoje neki plaćeni dopusti koji 

su dati radnicima po nepoznatoj osnovi. Predsjednik UV-a i član UV-a Tokmakdžija pitaju Bobinca 

da kaže imenom i prezimenom koji je radnik dobio plaćeni dopust a da ga nije zaslužio a Bobinac 

odgovara da on to neće reći ovdje jer oni nisu mjerodavni za to već će reći inspektoru rada.  

Potom je provedeno glasanje o usvajanju Izvješća v.d.zapovjednika o plaćenim dopustima i 

godišnjim odmorima za 2017.godinu te su ga članovi UV-a usvojili sa tri glasa za i jednim 

suzdržanim.  

 

 

Ad.11. Razno 

Predsjednik UV otvara zadnju točku Dnevnog reda. Nadovezao se na prethodnu točku te 

izjavio kako svaka medalja ima dvije strane i da je potrebno razgovarati kako bi se rješili problemi. 

Za riječ se javio član UV-a Bobinac i izjavljuje da se sa v.d.zapovjednikom ne može razgovarati 

zadnjih 8 godina i da je to dovelo do sudskih tužbi jer se drugačije ne može. 



 

Stranica 6 od 6 
 

Predsjednik UV-a je mišljenja da bi upravo Ivan Bobinac trebao inicirati sastanak svih zaposlenika, 

kao sindikalni povjerenik, sa načelnikom i v.d.zapovjednikom kako bi se bar neki problemi pokušali 

rješiti. Član UV-a Bobinac to komentira izjavom: „Ne isplati se.“ 

Potom navedeni član UV-a postavlja pitanje dali je v.d.zapovjednik upoznat sa posljednjom 

inspekcijom koja je bila u postrojbi a vezano za zaposlenika Mirsada Ajkića, sa kojim, po mišljenju 

Bobinca v.d.zapovjednik opet ima nekih problema. V.d.zapovjednik odgovara da je inspekcija u 

postrojbi bila povodom evidencije radnog vremena jer se evidencija vodi prema sporazumu koji je 

protuzakonit. Dodaje da je zaposlenik Ajkić u pravu kada traži da se evidencija rada vodi na 

drugačiji način od onoga navedenog u sporazumu ali da „ostala trojica“ traže da se evidencija vodi 

po sporazumu. Dodaje kako mu Općinski načelnik nije dopustio da radi upravo na način koji 

navedeni zaposlenik traži već i dalje radi po sporazumu. I on je mišljenja da bi i godišnje odmore i 

plaćene dopuste trebalo voditi po 12, 5 ili 7 sati to jest po smjenama kako određeni zaposlenik radi 

ali podsjeća da je sporazumom bio prisiljen evidentirati navedene dane po 8 sati, a to su mu priječili 

i bivši i sadašnji načelnik. 

Predsjednik UV-a je mišljenja da bi sindikalni povjerenik treabo sazvati sastanak i to mu 

preporučuje da napravi da se nebi dešavalo, kao i ova situacija, da se potpiše sporazum koji se 

odnosi na sve zaposlenike a onda jedan zaposlenik traži da se postupa drugačije od navedenog u 

sporazumu. 

Potom navedeni član UV-a Bobinac pita v.d.zapovjednika dali je dobio nešto u vezi „njihove“ tužbe 

a on mu odgovara da nije ništa stiglo. Bobinac izjavljuje da su oni dobili presudu sa županijskog 

suda u kojoj stoji da su njihove žalbe odbijene i da se prihvaća presuda8 iz Gospića.  

Zatim v.d.zapovjednik donosi ranije navedeni sporazum i citira članak 5. koji govori da se godišnji 

odmori u JVP Pl. Jezera evidentiraju po 8 sati bez obzira na rad u turnusu. Član UV-a Bobinac 

izjavljuje da se tako i vode godišnji odmori zaposlenika a v.d.zapovjednik mu objašnjava da je 

upravo zbog toga i dobio prijavu inspekcije. Bobinac izjavljuje da ima saznanja da je zaposlenik 

Ajkić podnio privatnu tužbu u vezi nečega drugoga a ne u vezi radnog vremena.    

 

Kako se nitko više nije javio za riječ Predsjednik UV-a je zatvorio V sjednicu UV-a u 21 sat 

i 46 minuta.  
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