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1. Увод  

 

Одлука о буџету Градске општине Врачар један је од најважнијих докумената које израђује и усваја 

локална самоуправа. С обзиром на важност одлуке о начину трошења јавних средстава неопходно 

је да и грађани и грађанке учествују и дају своје мишљење и предлоге како би она боље осликавала 

вољу становника наше општине и са тим циљем спроведен је процес јавне расправе о Нацрту 

одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2020. годину. 

 

Извештај који је пред Вама представља сумарни преглед процеса и предлога грађана током јавне 

расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2020. годину.  

 

2. Процес  

 

2.1.  Коришћени алати за укључивање грађана и трајање процеса 

Процес јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету спроведен је у периоду од 05.11.2019. до 

29.11.2019. године.  

Током процеса јавне расправе коришћени су следећи алати за партиципацију грађана: 

 

 Упитници (анкете) 

 Јавна расправа (догађај) 

 

2.2. Процес у бројкама  

 Током процеса јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету за 2020. годину организован је 

догађај јавне расправе у великој сали Градске општине Врачар, који је био отворен за 

јавност. 

 У процесу јавне расправе учествовало је  преко 150 грађана.  

 Током процеса је прикупљено 170 предлога. 

 

2.3. Упитници - прикупљање упитника током процеса јавне расправе 

 

Током трајања процеса јавне расправе упитнике за грађане било је могуће преузети у услужном 

центру, на писарници и на пријавници код обезбеђења општине  и попуњене их убацити у кутије  

распоређене у приземљу зграде општине. Истовремено електронска верзија упитника била је 

доступна за преузимање на интернет страници www.vracar.rs са информацијом на коју електронску 

адресу треба послати попуњен упитник. 

 

Током процеса јавне расправе прикупљено је 170 предлога, и то највише директном предајом 

попуњених упитника. Одзив грађана да електронски попуне и пошаљу упитнике је био веома мали. 

На јавној расправи је још неколико заинтерсованих Удружења и грађана попунило упитнике и 

предложило своје идеје. 
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2.4. Састанци са грађанима – јавна расправа 

 

Дана 29.11.2019. године у великој сали ГО Врачар у 14 часова је  одржана јавна расправа о Нацрту 

одлуке о буџету за 2020. годину.  

 

У јавној расправи су учествовали следећи представници локалне самоуправе: 

1. Владан Алимпијевић, начелник Одељења за буџет, финансије и набавке 

2. Милица Ђокић, шеф буџета Одељења за буџет, финансије и набавке 

3. Вељко Пејовић, послови планирања и извештавања Одељења за буџет, финансије и набавке 

као и колегинице које су учествовале у припреми јавне расправе : 

1. Даница Милин, координатор за усклађивање рада унутрашњих јединица Одељења за буџет, 

финансије и набавке 

2. Јелена Добричанин, послови привреде и друштвених делатности Одељења за дрштвене 

делатности и пројекте 

 

У јавној расправи је учествовало више грађана и представника удружења. Заменица председника 

општине Радмила Сарић је поздравила присутне и разговарала са грађанима на тему 

приступачности објектима на територији Врачара. Председник скупштине Михаило Групковић је 

образложио грађанима на који начин путем мобилне апликације ''Врачарски гласник'' могу да буду 

у току са најновијим  дешавањима у општини и граду.  Начелница Гордана Баста је много помогла у 

организацији комплетног процеса јавне расправе. Грађани су износили своје предлоге у вези са 

унапређењем културно туристичке понуде општине. Разговарали су по том питању са чланицом 

Већа Мирјаном Митровић и добили конкретне информације за даље успостављање сарадње. 

Грађани су такође били заинтересовани за могућност суфинансирања активности на 

инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде. Разговарали су по том питању са 

чланом Већа Дејаном Рибаћем и добили конкретне информације за даље успостављање сарадње. 

На питања и предлоге у вези са омладинском политиком, социјалном политиком, спортским 

активностима и сениорима, образложења и упутства је дао помоћник председника Марко Никић. 

Предлоге у вези са комуналним уређењем коментарисао је помоћник председника Александар 

Видаковић.  С обзиром да је доста предлога било у вези са организацијом културних догађаја, 

планове за следећу годину је изнео директор Центра за образовање и културу ''Божидарац 1947'' 

Владимир Кљајић. Своје предлоге за унапређење сарадње општине и удружења изнео је Драги 

Величковић, председник Удружења Пријатељи деце Врачара. Наведено Удружење је на самом 

догађају јавне расправе поднело писани предлог за организацију школских и еколошких 

радионица. 
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3. Сумарни преглед прикупљених предлога 

 

3.1. Укупан број предлога 

 

Прикупљено је укупно 170 предлога.  

 

3.2. Идеје и предлози грађана 

 

Идеје за унапређење социјалне политике 
  

    
РБ ПРЕДЛОГ ПОЛ ГОДИНЕ 

1 Опремање установа за потребе пензионера Ж 62 

2 Финансијска помоћ Ж 41 

3 Финансијска подршка породицама са троје и више деце М 40 

4 Израда пројеката у којима ће сви учествовати  Ж 41 

5 Посветити пажњу усамљеним лицима Ж 60 

6 Помоћ оболелој деци Ж   

7 
Повећање буџетске ставке за финансирање програма од јавног 
интереса које спроводе оранизације особа са инвалидитетом у 
складу са реалним приказаним трошковима 

М   

8 Помоћ старим лицима Ж 47 

9 Спортске игре за пензионере 2 пута месечно Ж 76 

10 Новогодишњи пакетићи, излети за децу из дома ЈУСА Ж 42 

11 Проширити и повећати обим услуга М 47 

12 Помоћ у кући старима Ж 50 

13 Омогићити лакши приступ јавним установама Ж 36 

14 Помоћ старим лицима у кући М 58 

15 Геронтодомаћице Ж 40 

16 Организовање бесплатних излета Ж 59 

17 
Бесплатне карте за позоришне преставе, биоскопе(социјално 
угроженим) 

Ж   

18 Видљивост,едукација,укључивање у општинске приредбе Ж 37 

19 
Поставити инфотабле на Брајевом писму, поправка стаза водиља за 
слепе 

М 32 

20 Организовање службе за бесплатну негу старих и непокретних  Ж   

21 Увести бесплатан превоз за све М 61 

22 Запошљавање младих  Ж 20 

23 Активна политика приступачности јавних објеката      

24 

Обавезна регулаторна инспекција стања на путевима,посебно 
тротоара.Тренутно има пуно рупа у асфалту у околини Чубуског 
парка.Као пример-аутобуска станица"Мачванска".Особама са 
инвалидским колицима није могуће проћи тротоаром са таквим 
рупама. 

Ж 28 

25 Едукација и организовање младих за наведене потребе М 59 
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Идеје за унапређење културних садржаја 
  

    
РБ ПРЕДЛОГ ПОЛ ГОДИНЕ 

1 
Едукација младих о традиционалним вредностима и стручна 
предаваља у области културе-уметности,науке 

Ж 62 

2 Месеци тематски посвећени важним историјским личностима Ж 41 

3 Култура понашања и говора М 40 

4 Искоришћавање јавних површина М 36 

5 Организовање представа за сиромашну децу Ж 41 

6 Отварање биоскопа  М   

7 Више паркова за децу Ж 47 

8 Програми у складу са  основним школама Ж 57 

9 Више бесплатних карата за позориште Ж 76 

10 
Изложба радова студената ФЛУ,испитни филмови и представе 

Ж 42 

11 
Издвајати више средстава за функционисање установа културе 

М 47 

12 
Излети и посета културним и  историјским споменицима Србије 

Ж 50 

13 Позоришне представе по нижим ценама Ж 43 

14 Бесплатне преставе за децу једном месечно Ж 40 

15 Бесплатне позоришне представе Ж 59 

16 Организовати посете знаменитости града и упознати се са 
историјом 

Ж   

17 Рок концерти,школски бендови,школске журке Ж 37 

18 Концерти на отвореном преко лета М 32 

19 Бесплатне улазнице за позориште или биоскопске представе,  
за најугроженије категорије становника 

Ж 60 

20 Бесплатне позоришне карте Ж   

21 Више рок концерата у Божидарцу М 61 

22 Изложбе на отвореном, јеврејски филмови Ж 20 

23 Концерти у Божидарцу,концерти у парку М 40 

24 
Дебата о религијама,предавања о здрављу,часови кувања, 
часови физичке активности, о историји српског народа 

Ж 25 

25 Све је добро,само фали правовремено обавештење о 
дешавањима на друштвеним мрежама 

Ж 28 

26 Бесплатно позориште за одрасле,децу, новогодишњи вашар Ж 28 

27 Бесплатни концерти, приредбе, позоришне представе М 59 
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Идеје за унапређење спортских сарджаја 
  

    
РБ ПРЕДЛОГ ПОЛ ГОДИНЕ 

1 
Отпремање постојећих и ново-саграђених објеката за потребе свих 
категорија становништва  

Ж 62 

2 Уређење бициклистичких и пешачких стаза Ж 41 

3 Уређење бициклистичких и пешачких стаза М 40 

4 Сређивање јавних терена М 36 

5 Теретана код Храма М 20 

6 Прављење фитнес паркова Ж 41 

7 Паркови за децу и за спорт Ж   

8 Помоћ клубовима М 41 

9 За све основце бесплатна чланарина Ж 76 

10 Излети са дечијим заборављеним играма(између 2 ватре,кликери...) Ж 42 

11 Боље одржавање спортских објеката/инфрастуктуре Ж 57 

12 Рекреација за запослене Ж 50 

13 Групни турнири из разних спортова Ж 36 

14 Паркови са спортским садржајем М 80 

15 Бесплатно коришћење спортског центра М 58 

16 Више терена за кошарку Ж 43 

17 Бесплатна школица спорта за децу Ж 40 

18 Бесплатне или минималне чланарине за разне спортове  Ж 59 

19 Организовање кроса који ће се одржати једном годишње Ж   

20 Стазе за бицикл,стазе за трчање Ж 37 

21 Реконструкција Спортског центра  Ж 55 

22 Поправити оштећене теретане на отвореном М 32 

23 
Бесплатне улазнице за спортски центар или слобони термини у 
некој од спортских сала или балона 

Ж 60 

24 Разни облици рекреације за све узрасте Ж   

25 Омогућити бесплатно пливање у СРОЦ-У М 61 

26 Нови паркови,нови спортски терени Ж 20 

27 Трим стаза М 40 

28 
Да се грађани оспособе да могу смаостално да вежбају, промо 
часови 

Ж 25 

29 Бесплатни часови фитнеса за одрасле,гимнастика за децу Ж 28 

30 
Прављење спортских терена за децу и омладину а да коришћење 
истих буде бесплатно 

М 59 
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Идеје за унапређење животне средине 
  

    
РБ ПРЕДЛОГ ПОЛ ГОДИНЕ 

1 
Засадити више дрвећа у парковима и цвећа и порадити на 
одржавању истих 

Ж 62 

2 Рециклирање  Ж 41 

3 Програм за смањење домаћинстава која се греју на чврсто гориво М 40 

4 Дрвореди М 36 

5 Боља контрола пуштања музике у кафићима Ж 37 

6 Поставити више канти на мањој раздаљини Ж 41 

7 Субвенције за чисто грејање (не на угаљ) Ж   

8 Обезбедити проходност тротоара(законом одређеној ширини) М 69 

9 Унапређење одговорности власника паса Ж 47 

10 Чистији паркови Ж 51 

11 Еколошке радионице по школама Ж 42 

12 Поставити рециклажне контејнере Ж 47 

13 Појилице и хранилице за псе,мачке и птице Ж 50 

14 Више зеленила Ж 36 

15 Строго кажњавање непримерене грађане М 80 

16 Изградња паркинг места и јавних тоалета на Каленић пијаци М 58 

17 Више контејнера за сортирање отпада      

18 Да деца посаде саднице дрвећа у свом дворишту Ж 40 

19 Засадити што више дрвећа Ж 59 

20 
Организовање ЕКО-патроле(одржавање и уређење јавних 
површина) 

Ж   

21 Контејнери за рециклирање Ж 37 

22 Адекватно одлагање смећа Ж 55 

23 Појачати дератизацију-примећено пуно пацова око контејнера М 32 

24 Кажњавање неодговорних власника паса Ж 42 

25 Контејенери за разне врсте отпада Ж   

26 Не "дувати" лишће већ га сакупљати М 61 

27 Више зеленила Ж 20 

28 Дрвореди М 40 

29 
Визуелни приказ кактастофе која може да се деси уколико не 
водимо рачуна о животној средини,више зеленила 

Ж 25 

30 

Дугорочна едукација људи свих узраста(путем реклама,на ТВ-у) и 
јавним местима,предаваље у сколама,тематских видеа за децу и 
одрасле на интернету,библиотека...)о  правилном 
понашању,одржавању чистоће и чувању средине у којој живимо 

Ж 28 

31 
Акције чишћења дечијих паркова,озелењавање,уз подршку школе и 
родитеља 

Ж 28 

32 Уређење и проширење зелених површина М 59 

33 
Предлог Удружења Пријатељи деце Врачара: едукација деце у 
практичним програмима заштите животне средине 
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Идеје за унапређење омладинске политике 
  

    
РБ ПРЕДЛОГ ПОЛ ГОДИНЕ 

1 
Анимирање и ангажовање младих у слободно време  да буду 
корисни за своју околину кроз различите видове активности 

Ж 62 

2 Размена студената, запошљавање младих Ж 41 

3 Размена студената  М 40 

4 
Организовање концерата за омладину,анкета у средњим школама 
како би се унапедила општина 

Ж 41 

5 Радне акције за младе,а не политика Ж 76 

6 
Летњи камп за децу 1.-4. разреда(оријентација,извиђачи,прва 
помоћ,сналажење у природи) 

Ж 42 

7 Бесплатне едукације за младе(језици,ИТ...) М 47 

8 Обезбедити простор за дружење М 80 

9 Предавања на тему вршњачког насиља и наркотика Ж 43 

10 Обука младих-рачунари и језици Ж 40 

11 Организовати младе за добротворне акције Ж 59 

12 Волонтирање и радне акције Ж 37 

13 Изградити Омладински културни центар Ж 55 

14 Организација бесплатних курсева М 32 

15 Упознавање са проблемима дрога кроз радионице     

16 Увести бесплатне секције у школама М 61 

17 Ангажовање омладине за волонтерске пројекте Ж 20 

18 Радионице на отвореном М 40 

19 Да буду укључени у пројекте Ж 25 

20 Развијање мреже и система волонтирања Ж 28 

21 Програм послобног усавршавања: крусеви језика,информатика,... Ж 28 

22 Организовање што више радних акција М 59 
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Идеје за суфинансирање инвестиционог одржавања и унапређења својстава 
зграде  

    
РБ ПРЕДЛОГ ПОЛ ГОДИНЕ 

1 Поправка старих кровова,одржавање фасада и инсталација у зградама Ж 62 

2 Улаз,фасада,лифтови Ж 41 

3 Поправка  и израда фасаде на старим објектима М 40 

4 Фасаде,улази,интерфони Ж 51 

5 Фасаде зграда од значаја      

6 Обновити све фасаде Ж 76 

7 Санација лифтова где је то потребно Ж 42 

8 Фасаде,лифтови,улази,кровови М 47 

9 Фасаде старих зграда Ж 50 

10 Фасаде Ж 36 

11 Организовати конкурсе за уређење фасада и дворишта М 80 

12 Поправка кровова М 58 

13 
Кажњавање валасника који имају псе и не воде рачуна о хигијени у 
згради 

Ж 43 

14 Поправка лифтова у зградама  Ж 40 

15 Највише улагати у унутрашњост зграде Ж 59 

16 Одржавање фасада и кровова зграда  Ж   

17 Рестаурација старих врачарских зграда Ж 37 

18 Реконструкција фасаде, улаза Ж 55 

19 Термоизолација и кречење М 32 

20 
Замена дотрајалих лифтова у старим зградама високе спратности са 
мало станова,где станари нису у могућности да сами финансирају 
куповину лифтова 

    

21 Фасаде и лифтови Ж   

22 Најважније је да се поправе кровови М 61 

23 Фасаде и више цвећа на терасама или на крову башта Ж 25 

24 Помоћ у опреми,материјалима и/или особљу Ж 28 

25 Помоћ власницима кућа за реновирање фасада и ограда    63 

26 Суфинансирање у висини од 90% фасаде зграде на Крунском венцу Ж   

27 Сређивање фасада и улаза М 59 
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Идеје за остало 
  

    
РБ ПРЕДЛОГ ПОЛ ГОДИНЕ 

1 Бесплатан управник у згради Ж 40 

2 Успостављање зона бесплатног Ви-Фи М 32 

3 
Ново игралиште у Чубурском парку са садржајем за бебе,безбене 
љуљашке и више друштвених и гумених елемената (као нпр.парк за 
децу испред Скупштине) 

Ж 28 

4 Осветљење фасада   63 

5 

Дежурни број телефона за пријаву проблема:     

                    -проблем на путу     

                    -рупе      

                    -пало дрво     

                    -остављени аутомобили који су за отпад     

                   -пријава бескућних животиња     

                   -складишта ђубрета     

                   -опасна стара фасада      

Службеник који добије информацију да буде ажуран у 
прослеђивању надлежном органу 

    

6 

Предлог Удружења Пријатељи деце Врачара: формирање школских 
радионица, које би се одржавале током трајања летњег или зимског 
распуста. Програми би се формирали искључиво на основу 
заинтересованости деце: израда мозаика, фреско-сликарство, 
радионица вајарства-теракот, радионица ликовних радова, 
осликавање предмета декупаж техником...                                                    
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4. Листа разматраних предлога  

 

Анализом упитника је утврђено да део предлога не спада у надлeжност општине, тако да они нису 

узети у даље разматрање. 

Анализом упитника, као и предлога и коментара забележених током састанка са грађанима 

прихваћено је 20 предлога грађана, с напоменом да је предлоге који су унети у буџет предлагало и 

по неколико грађана.  

 

4.1. Прихваћени предлози 

 

Идеје и предлози који су унети у буџет за 2020. годину  

  
 

   
РБ ПРЕДЛОГ ПОЛ ГОДИНЕ 

1 Помоћ старим лицима Ж 47 

2 Омогићити лакши приступ јавним установама Ж 36 

3 Геронтодомаћице Ж 40 

4 Организовање бесплатних излета Ж 59 

5 Издвајати више средстава за функционисање установа 
културе 

М 47 

6 Све је добро,само фали правовремено обавештење о 
дешавањима на друштвеним мрежама 

Ж 28 

7 Бесплатно коришћење спортског центра М 58 

8 Бесплатна школица спорта за децу Ж 40 

9 
Бесплатне улазнице за спортски центар или слобони 
термини у некој од спортских сала или балона 

Ж 60 

10 Паркови са спортским садржајем М 80 

11 Унапређење одговорности власника паса Ж 47 

12 Уређење и проширење зелених површина М 59 

13 
Организовање ЕКО-патроле(одржавање и уређење 
јавних површина) 

Ж   

14 
Предлог Удружења Пријатељи деце Врачара: едукација 
деце у практичним програмима заштите животне 
средине 

    

15 
Анимирање и ангажовање младих у слободно време да 
буду корисни за своју околину кроз различите видове 
активности 

Ж 62 

16 Бесплатне едукације за младе(језици,ИТ...) М 47 

17 Ангажовање омладине за волонтерске пројекте Ж 20 

18 Развијање мреже и система волонтирања Ж 28 

19 Реконструкција фасаде, улаза Ж 55 

20 Сређивање фасада и улаза М 59 
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5. Родно одговорно буџетирање 

 

Родно одговорно буџетирање  представља увођење принципа родне равноправности у буџетски 

процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем 

унапређења родне равноправности. Увођењем принципа родне равноправности у буџетски процес 

наставља се са унапређењем програмског модела буџета. 

План увођења родно одговорног буџетирања спроводи се поступним укључивањем буџетских 

корисника.  Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје 

финансијске планове принцип родне равноправности. Такође, увођење родно одговорног буџетирања у 

програмски модел буџета подразумева да принцип родне равноправности буде садржан у програмској 

структури (класификацији) коју примењују буџетски корисници. 

 Према Европској повељи о родној равноправности  претпоставља се да мушкарци  и жене имају 

једнаке предуслове за остваривање људских права и да постоје једнаке могућности да допринесу 

културном, политичком, економском, социјалном и националном напретку, као и да имају једнаке шансе 

да уживају све користи  и добробити од напретка једне заједнице. Начело родне равноправности и 

недискриминације на основу пола и рода једно је од темељних људских права и од суштинског је значаја 

за свако демократско и праведно друштво. Отклањање неравноправности полова, искорењивање 

дискриминације  по различитим основама, односно једнака права за све, као и  поштовање 

загарантованих људских права, доприноси свеукупном бољитку, проактивном развоју равноправне 

демократије и стварању праведног друштва. Развој друштва и друштвеног поретка заснован на људским 

правима побољшава квалитет живота свих грађана и грађанки без дискриминације по било ком основу, а 

то се постиже охрабривањем људи, посебно маргинализованих група, да захтевају своја права и да их на 

једнак начин остварују. Локална самоуправа је у непосредном контакту са грађанима и грађанкама и у 

позицији је да предузме конкретне кораке у промоцији истинске равноправности. 

Одлуком о буџету Градске општне Врачар планирана су средства за пројекат Канцеларија за родну 

равноправност, која се бави питањима од значаја за оснаживање жена на локалном нивоу, са посебним 

освртом на родне анализе и статистике, јачању женског предузетништва.  

Одлуком о буџету Градске општне Врачар планирана су средства за програмску активност 

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, ради унапређења подршке 

локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта и 

омасовљења женског спорта; као и унапређење здравља и правилног развоја деце (дечака/девојчица) 

предшколског узраста кроз пливање (пројекат Врачар без непливача). Такође, планирана су средства у 

оквиру програмске активности Подршка деци и породицама са децом обезбеђивњем материјалне 

подршке деци и породицама са децом у складу са одлукама Скупштине , узимајући у обзир потребе 

дечака и девојчица приликом избора одеће и обуће (поштовање родног принципа). 

Анализом предложених идеја грађана, утврђено је да је био већи одзив жена, него мушкараца, и 

то: 

 У оквиру социјалне политике, жене су предложиле 17, а мушкарци 7 идеја; 

 У оквиру културних садржаја, жене су предложиле 19, а мушкарци 8 идеја; 

 У оквиру спортских садржаја, жене су предложиле 20, а мушкарци 10 идеја; 

 У оквиру унапређења животне средине, жене су предложиле 22, а мушкарци 9 идеја; 
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 У оквиру омладинске политике, жене су предложиле 14, а мушкарци 7 идеја; 

 У оквиру суфинансирање инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде, жене 

су предложиле 17, а мушкарци 7 идеја; 

 У оквиру осталих предлога, жене су имале 2, а мушкарци 1 идеју. 

 

Анализом старосне доби грађана, утврђено је следеће: 

 У оквиру социјалне политике, жене преко 40 година су имале највише предлога; 

 У оквиру културних садржаја, жене преко 40 година су имале највише предлога,али постоји 

и део заинтересованих жена између 20 и 30 година; 

 У оквиру спортских садржаја, жене око 40 година су имале највише предлога; 

 У оквиру унапређења животне средине, жене између 20 и 30 година су предлагале разне 

акције чишћења дечијих паркова и озелењавања; а жене око 40 година су већи значај 

давале промоцији рециклаже; 

 У оквиру омладинске политике, млађе жене између 20 и 30 година су предлагале разне 

волонтерске активности; 

 У оквиру суфинансирање инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде, жене 

су углавном предлагале сређивање фасада. 

6. Слике са догађаја јавне расправе  

 

Велики број грађана је присуствовао и учествовао у догађају јавне расправе, што се може видети на 

следећим фотографијама: 
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7. Додатне информације 

 

Локална самоуправа ће Нацрт одлуке о буџету за 2020. годину допунити у складу са прихваћеним 

предлозима грађана у оквирима расположивих средстава и уз поштовање буџетског календара 

дефинисаног Законом о буџетском систему Републике Србије. Уколико неки од предлога не буде уврштен 

у Предлог одлуке о буџету за 2020. годину услед поменутих ограничења, локална самоуправа ће их изнова 

размотрити у наредном буџетском циклусу.  

 

За додатне информације о предметном извештају можете се обратити на мејл адресу: budzet@vracar.rs 

 

 

 

 

 

mailto:budzet@vracar.rs

