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1. УВОД
Државна ревизорска институција издала је Извештај о ревизији сврсисходности
пословања „Управљање националним парковима у Републици Србији“ број: 400-416/202106/52, од 6. децембра 2021. године у ком су наведени закључци и налази.
С обзиром да све откривене несврсисходности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије Јавног предузећа „Национални парк Тара” захтевала
достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана почев од наредног дана од дана
уручења извештаја доставио Одазивни извештај број: 372 од 8. марта 2022. године који је
потписало и печатом оверило одговорно лице субјекта ревизије Јавног предузећа
„Национални парк Тара”.
У одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених несврсисходности.
У послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај, и оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
У овом извештају:
- приказујемо несврсисходности које су обелодањене у извештају о ревизији за које
је захтевано предузимање мера исправљања,
- резимирамо предузете мере исправљања и
- дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у одазивним
извештајима, задовољавајуће
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2. НЕСВРСИСХОДНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1 ЗАКЉУЧАК 2: Предузете активности субјеката ревизије нису у довољној мери
допринеле ефикасном управљању националним парковима, што ствара ризик за очување,
унапређење и одрживо управљање заштићеним подручјима
Налази који поткрепљују ЗАКЉУЧАК 2 су следећи:
Налаз 2.1: Управљачи Националним парковима Тара и Ђердап немају потпуну контролу
над активностима које се одвијају на територији заштићеног подручја
Налаз 2.2: Локалне самоуправе на којима се простиру Национални паркови Ђердап и Тара
нису достављале примерак издате грађевинске дозволе управљачима, што за последицу има
да управљачи нису имали потпуну информацију о објектима који се градe у границама
националног парка
Налаз 2.3: Управљач Националног парка Ђердап у ревидираном периоду није обрачунавао
накнаду за коришћење заштићеног подручја за постављање викендица и других
некомерцијалних објеката за одмор, што за последицу има умањене приходе по овом основу
Налаз 2.4: Није формиран Стручни савет националних паркова, док Савет корисника,
формиран код Националних паркова Тара, Ђердап и Фрушка гора, није у довољној мери
допринео унапређењу управљања заштићеним подручјем
Налаз 2.5: Унутар граница Националног парка Ђердап и Тара, у појединим газдинским
јединицама, одељењима и одсецима, већи је обим сече стабала у односу на планирани обим
из основе газдовања шумама
2.1.1 Управљачи Националним парковима Тара и Ђердап немају потпуну контролу
над активностима које се одвијају на територији заштићеног подручја
2.1.1.1 Опис несврсисходности
Непотпуна контрола над активностима које се одвијају на територији заштићеног
подручја, је између осталог последица следећих фактора:
✓ Нису постављени информативно-контролни пунктови на улазима у НП;
✓ Недовољна контрола посетилаца у националном парку;
✓ Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта у
националном парку не доставља један примерак дозволе управљачу.
Непотпуна контрола над активностима које се одвијају на територији заштићеног
подручја утицала је да се објекти бесправно подигну чак и у зони где није дозвољена градња.
Постоји велики притисак градње и ван дефинисаних грађевинских зона односно изван
грађевинских подручја, што може имати негативне последице на развој и одрживо
управљање националним парком.
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Представници ЈП НП Тара су навели да не прате у довољној мери кретање
посетилаца, товара и моторних возила. Истичу да је изградња улазних капија начин
контроле уласка посетиоца, товара и моторних возила. ЈП НП Тара је планирало изградњу
улазних капија у Перућцу и на Калуђерским Барама. Улазна капија у Перућцу изграђена је
2019. године.
Препорука број 1: Јавно предузеће „Национални парк Тара” да настави са спровођењем
планираних активности на успостављању улазних капија у циљу обавештавања, пружања
помоћи и контроле посетилаца и наплате накнаде за употребу моторног возила у
заштићеном подручју (приоритет 2) - Налаз 2.1.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају, ЈП НП Tара је навело да су од дана достављања Извештаја
о ревизији до израде Одазивног извештаја предузете следеће активности на успостављању
улазних капија:
- За улазну капију „Перућац“ добијени су технички услови за прикључак на водовод
„Тара“ од ЈП „ЕПС“ Огранак „Дринско - Лимске ХЕ“ Бајина Башта.
- За улазну капију на Калуђерским Барама на катастарској парцели 2028/1 КО Мала Река
урађен је Идејни пројекат (Идејни пројекат је урађен у складу са локацијским условима
број ROP-MSGI – 22630 – LOC - 1/2021 од 23. септембра 2021. године и састоји се од:
Пројекта архитектуре, Пројекта конструкције, Пројекта хидротехничких инсталација и
Пројекта електроинсталација).
У Одазивном извештају, ЈП НП Tара наводи да су мере и активности које ће бити
предузете:
- Наставак даљих активности и извођење радова прикључења објекта у Перућцу на
водоводну мрежу (извођење радова на терену од ангажованог извођача радова).
- Наставак даљих активности у циљу добијања дозволе за градњу објекта (надлежном
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доставиће се документација
(Идејни пројекат) на ревизију и добијање дозволе за изградњу објекта).
- Расписивање јавне набавке за изградњу објекта улазне капије (по добијању дозволе,
извршиће се расписивање јавне набавке и уговарање радова на изградњи објекта).
- Изградња објекта улазне капије (у складу са уговором о изградњи објекта, извешће се
радови на изградњи објекта (радови су предвиђени у 3 и 4 кварталу - Програм пословања ЈП
„Национални парк Тара“ за 2022. годину).
- Опремање улазних капија на Калуђерским Барама и Перућцу (опремањем улазних капија
намештајем и опремом (видео надзор, пулт, столица, компјутер и др.), добиће се савремени
објекти за праћење и контролу свих улазака у заштићено добро).
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Период у коме се планира предузимање мере исправљања је март – децембар 2022.
године.
Доказ о наведеним мерама исправљања је Акциони план са наведеним мерама и
активностима исправљања који представља саставни део одазивног извештаја, као и:
- Технички услови за прикључење на водовод „Тара“ од ЈП „ЕПС“ Огранак „Дринско
- Лимске ХЕ“ Бајина Башта број 24605000-Е.02.01. - 92832/1-2022 од 10. фебруара 2022.
године;
- Обавештење пројектног бироа о статусу пројекта за изградњу улазне капије у НП
Тара број 320 од 01. марта 2022. године као и Идејни пројекат за изградњу улазне капије у
НП Тара на ЦД.
2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.1.2 Није формиран Стручни савет националних паркова, док Савет корисника,
формиран код Националних паркова Тара, Ђердап и Фрушка гора, није у довољној
мери допринео унапређењу управљања заштићеним подручјем
2.1.2.1 Опис несврсисходности
Савет корисника у НП Тара формиран је у 2018. години и има 14 чланова. У
ревидираном периоду Савет корисника је одржао три седнице, од чега један састанак био
оснивачки. У току ревизије утврдили смо да је у НП Тара, Савет корисника донео неке од
препорука у оквиру законом прописаних мера које се тичу националног парка и упутиo их
управљачу. Савет корисника НП Тара у 2021. години, закључно са јуном месецом, одржао
је две седнице, у априлу и мају. Управљач НП Тара сматра да је потребно активније учешће
Савета корисника, кроз иницијативе, предлоге, заједничке акције, посебно иницијативе
месних заједница и представника локалних самоуправа.
Препорука број 2: Јавно предузеће „Национални парк Тара” да предузме активности како
би рад Савета корисника био ефикаснији кроз одржавање редовних седница и активније
учешће чланова савета у циљу унапређења управљања националним пaрком (приоритет 2) Налаз 2.4.
2.1.2.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају, ЈП НП Tара је навело да су од дана достављања Извештаја
о ревизији до израде Одазивног извештаја предузете следеће активности:
-Потврђени нови мандати свим члановима Савета корисника и примљене још две
организације у Савет корисника (Статутом Савета корисника НП Тара и Одлуком о
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оснивању Савета корисника НП Тара предвиђено је да институције/организације/интересне
групе након три године преиспитају чланство својих представника у Савету корисника.
Потврђен је мандат свим представницима и савет је проширен за две организације које до
сада, нису имале представнике: ОСР “Младица”, удружење риболоваца; Канцеларија за
младе општине Бајина Башта.
- Планирана седма седница Савета корисника није одржана (седница је била планирана
за последњу недељу децембара, као седница на којој би се сумирали резултати рада у текућој
години, планови за наредну годину, актуелне теме и пријем поводом новогодишњих
празника. Истичу да услед погоршања епидемиолошке ситуације, у том периоду, седница
није одржана).
-Сарадња са невладином организацијом за заштиту природе WWF- ом, која се кроз
пројекат бави унапређењем рада савета корисника (одржан један састанак са
представницима WWF-а, који спроводе пројекат где је и активност унапређење рада Савета
корисника и координација рада Савета корисника).
-Одржан састанак у вези туристичке понуде краја, на којој су учествовали и чланови
Савета корисника (одржана су два састанка радне групе за туризам у којој је учествовало
и пет чланова Савета корисника, као и представници НП Тара задужени за координацију
рада Савета корисника).
У Одазивном извештају, ЈП НП Tара наводи да су мере и активности које ће бити
предузете:
-Заказана седница за 18. март 2022. године (Управљач је телефонски контактирао чланове
Савета и заказана је нова седница савета).
-Управљач је планирао да одржи четири седнице Савета корисника у 2022. години (у
складу са Акционим планом, у сваком кварталу, Управљач је планирао одржавање седнице
Савета корисника о актуелним активностима и проблемима у парку).
-Подстицање чланова на већу заинтересованост за развојне активности у парку и већу
активност чланова савета (Управљач ће на седницама савета, настојати да заинтересује
и што више укључи све чланове савета у дискусију и давање предлога о свим актуелним
проблемима и предлагање могућности за развојне пројекте у парку).
ЈП НП Тара наводи да група представника која заступа локалне институције, туристичке
организације и локално становништво, активна је и заинтересована за унапређење
инфраструктурних и туристичких садржаја. Истичу да ће кроз рад савета настојати да
заинтересују чланове савета за примену развојних, одрживих пројеката из пољопривредне,
органске производње хране и одрживог туризма.
Период у коме се планира предузимање мере исправљања је март – децембар 2022.
године.
Доказ о наведеним мерама исправљања је Акциони план са наведеним мерама и
активностима исправљања који представља саставни део одазивног извештаја, као и:
- Извештај о активностима Савета корисника Националног парка Тара број 307/2 од
24. фебруара 2022. године.
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2.1.2.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.1.3 Унутар граница Националног парка Ђердап и Тара, у појединим газдинским
јединицама, одељењима и одсецима, већи је обим сече стабала у односу на планирани
обим из основе газдовања шумама
2.1.3.1 Опис несврсисходности
Унутар граница НП Ђердап и Тара у периоду 2018-2020. године, у појединим
газдинским јединицама, одељењима и одсецима, утврђен је већи обим сече стабала у односу
на планирани обим из основе газдовања, што указује да постоји ризик од неспровођења
адекватних мера у газдовању шумама, односно ризик од нарушавања стања шума.
Препорука број 3: Јавно предузеће „Национални парк Тара” када процени да постоји
потреба за повећаним обимом сеча од планираног се обрати министарству надлежном за
послове шумарства ради утврђивања потреба за измену и допуну основе газдовања шумама
(приоритет 2) - Налаз 2.5.
2.1.3.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају, ЈП НП Tара је навело да су од дана достављања Извештаја
о ревизији до израде Одазивног извештаја предузете следеће активности:
- Дато је Обавештење о обавезном поступању свим запосленим који су директно везани
за наведену препоруку (До краја фебруара, текуће године, уносе се евиденције о извршеним
сечама у предходној години, у свим газдинским јединицама. Евиденције се уносе у основе
газдовања шумама и у електронску базу која је повезана са надлежним Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме. Повезивање са базом података
Управе за шуме је активност која се спроводи од 2022. године и омогућава бољу контролу
и праћење планова и извршених сеча свих корисника шума).
У одазивном извештају ЈП НП Тара наводи да у складу са препоруком Државне
ревизорске институције вршиће се:
-Континуирано праћење извршења планираног обима сеча у свим газдинским
јединицама, на годишњем нивоу, по одељењима / одсецима (уколико се уочи одступање од
+/-10% извршене сече у односу на планирану, на десетогодишњем нивоу, обратиће се
надлежном Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, која
ће утврдити потребу за изменама и допунама важећих основа газдовања шумама).
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-Израда Санационих планова (уколико дође до појаве елементарних непогода (ветролома,
снеголома, извала) урадиће се Санациони планови за одељења /одсеке, захваћена
елементарним непогодама).
-Обавештавање надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о
потреби ревизије основа газдовања шумама (подношење захтева за мишљење о потреби
израде ревизије основа газдовања шумама).
-Ревизија Основа газдовања шумама (уколико се добије налог од надлежног министарства
за потребу ревизије, извршиће се ревизија основа газдовања шумама).
Период у коме се планира предузимање мере исправљања је јануар – децембар 2022.
године.
Доказ о наведеним мерама исправљања је Акциони план са наведеним мерама и
активностима исправљања који представља саставни део одазивног извештаја, као и:
- Обавештење о обавезном поступању број 307 од 23. фебруара 2022. године
2.1.3.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
2.2 ЗАКЉУЧАК 3: Недовољна активност чувара и надлежних инспекција,
непоступање по донетим решењима о рушењу објеката, као и изостанак координације
и сарадње надлежних субјеката довело je до раста бесправне градње у границама
националних паркова
Налази који поткрепљују ЗАКЉУЧАК 3 су следећи:
Налаз 3.1: Министарство заштите животне средине кроз рад инспекције није у довољној
мери допринело ефикасном управљању националним парковима
Налаз 3.2: Општина Бајина Башта у периоду од 2018 - 2020. године, није спровела ни један
инспекцијски надзор над изградњом бесправних објеката, што је утицало на раст бесправне
градње у границама Националног парка Тара
Налаз 3.3: Општина Мајданпек је у последњих 13 година донела преко 40 решења о рушењу
бесправних објеката на подручју Националног парка Ђердап, али ни по једном није
поступила закључно са 2020. годином
Налаз 3.4: Изостанак координације и сарадње надлежних субјеката има за последицу
недовољну заштиту националног парка и пораст бесправне градње у заштићеном подручју
Налаз 3.5: Чуварске службе Националних паркова Тара и Ђердап нису предузимале све
потребне активности у циљу ефикасне заштите подручја националног парка
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2.2.1 Чуварске службе Националних паркова Тара и Ђердап нису предузимале све
потребне активности у циљу ефикасне заштите подручја националног парка
2.2.1.1 Опис несврсисходности
Када је у питању бесправна градња, управљачи нису привремено одузимали предмете
и средства у складу са Законом о заштити природе а којима је учињен прекршај или
кривично дело.
У периоду 2018-2021. године ЈП НП Тара је евидентирало 53 бесправно изграђена
објекта у границама НП од којих пет у 2018. години, девет у 2019. години, 29 у 2020. години
и десет објеката у 2021. години. Од укупно 53 бесправна објекта, девет је изграђено у зони
где није дозвољена градња, од којих је осам изграђено у 2020. и један објекат у 2021. години.
За све бесправне објекте сачињени су записници тек 2020. године (за 16 објеката) и највећи
део 2021. године (за 37 објеката). Тачније за седам бесправно изграђених објеката,
записници су сачињени пре отпочињања активности на предстудији ревизије, односно за 46
објеката записници су сачињени након отпочињања активности ДРИ. Такође, након
отпочињања активности на ревизији, о евидентираним бесправним објектима (53) су
обавештена општинска или републичка грађевинска инспекција и управљач је поднео шест
кривичних пријава за осам бесправно изграђених објеката.
Када је у питању бесправно постављање плутајућих објеката на језеру Перућац, у
претходном периоду управљач није обавештавао о истом водну инспекцију Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде. Међутим у 2021. години, упутио је пријаву у
циљу иницирања покретања инспекцијског надзора по питању постављања плутајућих
објеката на језеру.
Из напред наведеног следи да рад чуварске службе није у довољној мери допринео
ефикасној заштити подручја националног парка односно рад чуварске службе НП није
ефикасан у погледу спречавања бесправне градње у обухвату НП, зато што у довољној мери
не спроводе одредбе донетих правилника.
Препорука број 4: Јавно предузеће „Национални парк Тара” да предузме активности како
би рад чуварске службе био ефикаснији у погледу спречавања бесправних радњи у
границама националног парка кроз спровођење непосредног надзора на заштићеном
подручју и у случају постојања бесправних радњи сачињава записнике и о истим обавештава
надлежне инспекције (приоритет 2) - Налаз 3.5.
2.2.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају, ЈП НП Tара је навело да су од дана достављања Извештаја
о ревизији до израде Одазивног извештаја предузете следеће активности:
-Праћење издатих дозвола за изградњу објеката (сајт Општинске управе Бајина Башта)
У извештајном периоду (децембар -фебруар), за подручје Националног парка Тара, укупно
је издата 21 дозвола за градњу. Наводе да су три грађевинске дозволе издате за објекте за
које су чувари писали записник о бесправној градњи и обавестили Општинску управу Бајина
Башта.
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-Контрола градње објеката, писање записника и извештавање
У извештајном периоду (децембар-фебруар), чувари НП Тара су сачинили три записника о
бесправној градњи. Обзиром да власнике објеката, чувари нису налазили на терену,
достављено је обавештење да доставе документацију за изградњу и да се изјасне у вези
изградње објеката. У прва два случаја, власници су дошли и изјаснили су се да немају
дозволу за изградњу, али да су поднели документацију Општинској управи Бајина Башта.
У трећем случају, власник се није одазвао позиву и тај предмет је прослеђен републичкој
грађевинској инспекцији.
- Обавештавање надлежних инспекција
ЈП НП Тара наводи да су о наведеној градњи објеката известили општинску грађевинску
инспекцију Бајина Башта (допис број 248 од 21. фебруара 2022. године). У наведеном допису
је и обавештење о поднетој кривичној пријави из месеца новембра 2021. године (број 53/21
од 01. новембра 2021. године). Истичу да се општински грађевински инспектор није обраћао
и тражио помоћ од чувара на терену, у наведеном периоду, док је републички грађевински
инспектор у контроли био 23. фебруара 2022. године, коме је предато обавештење у вези
нелегалне градње (допис број 250 од 22. фебруара 2022. године).
-Активности у спречавању осталих недозвољених радњи - квадови
ЈП НП Тара наводи да су у извештајном периоду контролисане и спречаване и друге радње
које нарушавају основна обележја заштићеног подручја. Због кретања квадова на
недозвољеним локацијама (шетна стаза и видиковац), против чиниоца, писан је записник и
поднета је прекршајна пријава.
-Активности око ефикаснијег уклањања комуналног отпада
ЈП НП Тара наводи да су активности чуварске службе биле везане и за ефикасније
управљање комуналним отпадом и спречавање дивљих депонија. У циљу боље
координације између сектора и решавања отпада, одржан је састанак са представницима
радних јединица, сектора за шумарство и донете су препоруке за бољу контролу извршиоца
услуга у шумарству.
У Одазивном извештају, ЈП НП Tара наводи да су мере и активности које ће бити
предузете:
-Наставак праћења издатих грађевинских дозвола од стране општине Бајина Башта и
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (наставак активности
праћења издатих грађевинских дозвола на сајту и координација са чуварском службом).
-Наставак контроле градње објеката, писање записника и извештавање (редовним
теренским обиласком подручја парка и свих грађевинских зона, контролом сваке започете
градње, писањем записника и извештавањем правне службе о стању, предупредиће се даља
бесправна градња објеката).
-Наставак сарадње са надлежном инспекцијом (након сачињених записника о бесправној
градњи, наставиће се са обавештавањем надлежне републичке и општинске грађевинске
инспекције на даље поступање. Наставиће се сарадња са надлежним инспекцијама и на
терену у циљу спречавања наставка бесправне радње).
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-Континуирана контрола свих активности које могу да наруше обележје парка
(наставиће се са спровођењем правила унутрашњег реда у националном парку, контрола
одлагања смећа, контрола употребе квадова, мотора, коришћење шумских путева и стаза,
постављања привремених објеката и тезги, ложења ватре и слично. Након сачињених
записника известиће се надлежне инспекције или ће предузеће поднети пријаве).
Период у коме се планира предузимање мере исправљања је јануар – децембар 2022.
године.
Доказ о наведеним мерама исправљања је Акциони план са наведеним мерама и
активностима исправљања који представља саставни део одазивног извештаја, као и:
- Евиденција издатих дозвола и евиденција дозвола за које су писани записници о
бесправној градњи;
- Допис у вези изјашњавања и доставе потребне пратеће документације за изградњу објекта
у заштићеном подручју НП Тара број 2119/2 од 29 децембра 2021. године;
- Допис ЈП НП Тара број 248 од 21. фебруара 2022. године упућен општинској управи Бајина
Башта у вези нелегалне градње;
- Допис ЈП НП Тара број 250 од 22. фебруара 2022. године упућен Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре увези нелегалне градње;
- Записник чувара природе НП Тара број 0462/64/2021 од 27. децембра 2021. године,
записник број 0462/69/2021 од 27. децембра 2021. године и записник број 0462/63/2021 од
06. новембра 2021. године;
- Записник чувара природе НП Тара број 0232-2/2022 од 6. фебруара 2022. године као и
захтев за покретање прекршајног поступка број 178/1 од 9. фебруара 2022. године;
- Записник чувара заштићеног подручја број 01/22 од 25. јануара 2022. године.
2.2.1.3. Оцена мера исправљања
Меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу. Оцена је извршена имајући у виду
приоритет дате препоруке, односно период у коме је објективно могуће предузети мере
исправљања. Отклањање утврђене несврсисходности је у току.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо Одазивни извештај који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да
је Одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо изрећи
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања, описане у одазивном извештају који је поднео
Субјект ревизије задовољавајуће.
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Напомена:
У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а након
истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну
ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених
несврсисходности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених несврсисходности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.
Члан Савета
_________________________

Невенка Бојанић
Државна ревизорска институција
Републике Србије
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
21. март 2022. године
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