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Заштиту из буџета
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Машине и опрема

512
512300

0.00

0.00

Опр.за пољопривр.

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

Нематеријална
имовина

515
515100

Комјутерски софтвер

100,000.00

ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ
И РАСХОДИ :

10,879,472.00

4,145,000.00

17,013,000.00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА

10,879,472.00

4,145,000.00

17,013,000.00

1,311,660.00

360,000.00

33,549,132.00

32037472.00

Програм –Социјална заштита, Програмска активност –Обављање делатности услуга социјалне заштите
За средства која се остварују из буџета Републике Србије
Економске класификације 411 и 412 –плате,додаци и накнаде за запослене, социјални доприноси на терет послодавца
Планирана су средства за 7 стално запослених радника у укупном износу од 6.299.469,00 динара
Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене,
Планирани су трошкови превоза радника за долазак и одлазак са посла , у складу са чланом 118 . Закона о раду и чланом 39.
Правилника о раду Центра за социјални рад за општину Чока. За 1 запосленог , који путује за релацију Црна Бара -Чока и
за радника , који путује на релацији Остојићево –Чока планирани су трошкови превоза у висини износа цене превозне
карте , обзиром да за наведене релацију не постоји могућност обезбеђивања месечне карте , јер нису усклађени термини
доласка и одласка истим превозом. Планирана су средства у висини од 180.000,00 динара.
економска класификација 421 – стални трошкови ,
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кто 4214 – услуге комуникације На овој групи конта планирана су средства у износу од 130.000,00 динара .
кто 4215- трошкови осигурања Планиран је износ од 11.000,00 динара закаско осигурање службеног возила Застава 101 и
колективно осигурање радника Центар у износу од 22.000,00 динара.
Укупна планирана средства за економску класификацију 421 износе 183.003,00 динара.
Економска класификација 422- трошкови путовања
Кто 4221 - трошкови службених путовања у земљи- Планирана су средства у износу од 60.000,00 за трошкове дневница на
службеним путовањима , укључујући трошкове смештаја и трошкове превоза на службеним путовањима.
економскла класификација 423 – услуге по уговору
кто 4232 – компјутерске услуге,су планиране у износу од 25.000,00 динараза годишње одржавање рачуноводственог
софтвера и остале компјутерске услуге.
кто 4233– услуге за образовање и усавршавање запослених – планирана су средства у укпном износу од 80.000,00
динара.
кто 4234 – Услуге информисања - планирано је 50.000,00 динара за набавку стручних часописа.
4235 Стручне услуге планиран је укупан износ од27.000,00 динара . за потребе ангажовања стручних лица едукатора .
Кто 423711 – трошкови репрезентације, планиран је износ од 30.000,00 динара.
кто 4239 – остале опште услуге - планирана су средства у износу од 3.580.000,00 динара. Планирана средства су
намењена за накнаде за рад хранитеља . У ЦСР Чока је сачињен Уговор о хранитељству са 9 хранитељских породица , које
на породичном смештају имају децу без родитељског старања.
Укупна планирана средства за економску класификацију 423 износе 3.752.000,00 динара.
Економска класификацијаа 425 – текуће поправке и одржавање
Планирани износ од 80.000,00 динара , а намењен је за потребе редовног годишњег сервиса поправке службеног возила и
одржавање, одржавање рачунара, одржавање и редован сервис фотокопир апарата .
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Економска класификација 426 – материјал
кто 4261 – административни материјал Планиран је износ од90.000,00 динара .
кто 4263 – материјали за образовање и усавршавање запослених
За набавку стручне литературе планиран је износ од 5.000,00 динара .
кто 4264 – материјали за саобраћај
Издаци за гориво и остали материјал за превозна средства су планирана у износу од80.000,00 динара
кто 4268 – материјали за домаћинство и угоститељство
Планирани износ од 10.000,00 динара намењен је за набавку
просторија Центра и службених аутомобила.

хемијских средстава за одржавање хигијене радних

кто 4269 – материјали за посебне намене
Уоквиру ових трошкова планира се набавка потребног ситног инвентара током целе године.Планиран је износ од 10.000,00
динара .
Укупан планирани износ за економску класификацију 426 износи 190.000,00 динара .
Економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета
кто 472311 Накнаде из буџета за децу и породицу – планирана су средства у износу од 120.000,00 динара , за реализацију
екскурзија и трошкове матуре за децу која се налазе на породичном смештају у хранитељскум породицама.
Економска класификација 482 – Порези и таксе
кто 482131 регистрација возила – планирани износ од 20.000,00 динара .
Средства су планирана за регистрацију једног службеног возила
кто 482200 – обавезне таксе – планиран је износ од 5.000,00 динара.
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Укупна планирана средства за реализацију финансијског плана за 2016 годину из буџета Републике Србије износе
10.879.472,00 динара.

Програм –Социјална и дечја заштита, Програмска активност –Социјалне помоћи
За средства која се остварују из буџета локалне самоуправе
Економске класификације 411 и 412 –плате,додаци и накнаде за запослене, социјални доприноси на терет послодавца
У ЦСР Чока је запослен 1 радник –дипломирани правник са VII степеном стручне спреме за обављањее послова из области
остваривања локалних услуга социјалне заштите . Коефицијент за ове врсте послова је 19,35 а утврђен је Законом о платама у
државним органима и јавним службама , и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама. Радница на наведеним пословима остварила је радни стаж од 3 године у ЦСР Чока.
Укупна планирана средства за зараде износе 915.000,00 динара
Економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене,
Планирани су трошкови превоза радника за долазак и одлазак са посла , у складу са чланом 118 . Закона о раду и чланом 52.
Правилника о раду Центра за социјални рад за општину Чока. За 1запослену, која путује на релацији Кикинда – Чока Кикинда , за 1 запосленог , који путује на релацији Падеј –Чока – Падеј и за 1 запослену , која путује на релацији
Остојићево – Чока- Остојићево планирани су трошкови превоза у висини износа цене превозне карте , обзиром да за
наведене релацију не постоји могућност обезбеђивања месечне карте , јер нису усклађени термини доласка и одласка истим
превозом. Планирана су средства у висини од 400.000,00 динараиз буџета локалне власти .
економска класификација 421 – стални трошкови ,
кто 4211- Трошкови платног промета –планиран је износ од25.000 динара .
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кто 4214 – услуге комуникације На овој групи конта планирана су средства у износу од 110.000,00 динара .Средства су
планирана на основу остварених трошкова у периоду јануар – јун 2015 године и предвиђеног плана трошења до краја 2015
године .
кто 4215- трошкови осигурања Планиран је износ од 11.000,00 динара закаско осигурање службеног возила Застава 10.
Каско осигурање возила регулисано је Законом о облигационим односима и условима ,које осигуравајућа кућа уручује
уговарачу.
Укупна планирана средства за економску класификацију 421 износе 146.000,00 динара.
Економска класификација 422- трошкови путовања
Кто 4221 - трошкови службених путовања у земљи- Планирана су средства у износу од 60.000,00 за трошкове дневница на
службеним путовањима , укључујући трошкове смештаја и трошкове превоза на службеним путовањима.
економскла класификација 423 – услуге по уговору
кто 4231 – остале административне услуге - планирана су средства у износу од102.000,00 динара за трошкове пружања
услуга безбедности и здравља на раду и противпожарну заштиту , у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.
кто 4232 – компјутерске услуге,су планиране у износу од 50.000,00 динара за годишње одржавање рачуноводственог
софтвера и остале компјутерске услуге, износ од 30.000,00 динара за услуге интернета. Укупно планирани износ за
компјутерске услуге је 80.000,00 динара
кто 4233– услуге за образовање и усавршавање запослених – планира на су средства у укпном износу од 80.000,00
динара.У складу са Законом о социјалној заштити („Сл.гл.РС“ 24/2011 члан 143 ,чл.185),Правилником о лиценцирању
стручних радника („Сл.гл РС „ бр.42/2013) предвиђено је дужност стручног усавршавања , односно непрекидног стицања
знања и вештина стручних радника ради успешнијег остваривања и унапређења стручног рада као и обавезу обнављања
лиценце.Стручни радници ЦСР Чока су дана 11.07.2013.г стекли лиценцу за рад коју је потребно обновити за 6 година у том
периоду потребно је стећи одређен број бодова који се остварују присуством,учешћем или организовањем едукација.
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кто 4234 – Услуге информисања - планирано је 80.000,00 динара из буџета општине Чока. У складу са Правилником о
организацији, нормативима и стандардимарада ЦСР и садржаја и начина вођења евиденције и документације о стручном
раду , у наредној години се планира набавка стручних часописа,службених гласила , билтена- за потребе рачуновође и
стручних радника, као и за праћење прописа и новина у области социјалне и породично правне заштите.
4235 Стручне услуге планиран је укупан износ од500.000,00 динара . за ангажовање једног лица по уговору о привременим
и повременим пословима у трајању од 120 радних дана и даљег ангажовања по Уговору о делу за обављање послова
Административног сарадника за проширене услуге социјалног рада .
Кто 423711 – трошкови репрезентације, планиран је износ од 30.000,00 динара.
кто 4239 – остале опште услуге - планирана су средства у износу од 5.000,00 динара. Планирана средства су намењена за
укоричавање документације, израду фотографија , израду кључева и сличне услуге.
Укупна планирана средства за економску класификацију 423 износе 877.000,00 динара
Економска класификацијаа 425 – текуће поправке и одржавање
Планирани износ од 60.000,00 динара , а намењен је за потребе редовног годишњег сервиса и поправке службених возила,
одржавање рачунара, одржавање интернета , одржавање и редован сервис фотокопир апарата и клима уређаја.
Економска класификација 426 – материјал
кто 4261 – административни материјал је значајан издатак, јер У ЦСР постоје потребе за разним канцеларијским
материјалом у оквиру свакодневног рада Планиран је износ од90.000,00 динара .
кто 4263 – материјали за образовање и усавршавање запослених
За набавку стручне литературе планиран је износ од 5.000,00 динара .
кто 4264 – материјали за саобраћај

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ЧОКА ЗА 2016.ГОДИНУ

Издаци за гориво и остали материјал за превозна средства су планирана у износу од80.000,00 динара . Износ је планиран у
складуса потребама обавезних теренских посета корисницима социјалних услуга , које се обављају током целе године, као и
у случају неодложних интервенција.
кто 4268 – материјали за домаћинство и угоститељство
Планирани износ од 10.000,00 динара намењен је за набавку хемијских средстава за одржавање хигијене радних
просторија Центра и службених аутомобила.Одржавање хигијене је у циљу заштите здравља радника у радном окружењу а
све у складу са Законом обезбедности и здрављу на раду .
кто 4269 – материјали за посебне намене
Уоквиру ових трошкова планира се набавка потребног ситног инвентара током целе године.Планиран је износ од 10.000,00
динара .
Укупан планирани износ за економску класификацију 426 износи 195.000,00 динара .
Економска класификација 465- остале дотације и трансфери
кто 465100 Остале текуће дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 105.000,00 динара , која се односе на
разлику средстава по основу Закона о привременом уређивању плата и других примања корисника јавних средстава , која се
уплаћују на прописан рачун.
Економска класификација 472- накнаде та социјалну заштиту из буџета
Средства на кто 472611 накнаде из буџета у случају смрти планирана су из буџетаопштине Чока у износу од 450.000,00
динара, у складу са Одлуком о у социјалној заштити општине Чока .
У 2014 години за 19 сахрана исплаћено је у износу од 495.090,03 динара , у 2015 години за 8 месеци исплаћено је 273.758,00
динара за 12 сахрана те су средства за 2016 годину планирана у складу са просечним вредностима у претходне 2 буџетске
године.
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На кто 472811 накнаде из буџета за становање и живот –планирана су средства у износу од 120.000,00 динара . Средства
су планирана за смештај малолетних и одраслих лица у прихватилишта и хранитељске породице, у случајевима када је
потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама.( Одлука о социјалној заштити општине Чока број 12/2011
).
У оквиру кто 472931 једнократна помоћ – планирана су средства у износу од 700.000,00 динара за 2016 годину . У 2013
години исплаћена су средства у износу од 672.564,20 динара за једнократне помоћи , у 2014 години 711.631,74 динара у 2015
исплаћена су средства у износу од 670.211,20 динара на име једнократних помоћи. Једнократна помоћ се обезбеђује
појединцу или породици, који се тренутно нађу у стању социјалне потребе и без помоћи не могу да превазиђу кризну
ситуацију. Стањем социјалне потребе се сматра такво стањеу којем је појединцу , или породици неопходна друштвена помоћ
у циљу савладавања социјалних и животних тешкоћа у стварању услова за задовољење основних животних потреба, уколико
се те потребе не могу на други начин задовољити.Део средстава за једнократне помоћи се планира и за обезбеђење опремеза
смештај корисника у установу социјалне заштите или у другу породицу.У складу са Законом о општем управном поступку
(Сл.лист 33/97, 31/2001 и 30/2010) и и Одлуком о социјалној заштити општине Чока , утврђен је износ ЈНП , који одговара
новчаном износу највише до висине износановчане социјалне помоћи за једног члана. Утврђени износ прописан је од стране
Министарства рада и социјалне политике и усклађује се два пута годишње са индексом трошкова живота.
Укупна планирана средства на економској класификацији 472 износе 1.270.000,00 динара.
Економска класификација 482 - порези , обавезне таксе и казне .
кто 482131 регистрација возила – планирани износ од 15.000,00 динара . Средства су планирана за регистрацију
службена возила Застава 101
Кто 482200 – обавезне таксе – планиран је износ од 2.000,00 динара.
Економска класификација 515 - Нематеријална имовина
Кто 515100 – компјутерски софтвер - планиран је износ од 100.000,00за допуну компјутерског софтвера за потребе
стручних радника и рачуноводства.
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Укупно планирана средства за текуће издатке и основна средства за 2016 годину износе 4.145.000,00 динара из буџета
општине Чока.

Програм -Социјална и дечја заштита,Програмска активност- Дневне услуге у заједници.
( ОЈ- СЛУЖБА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ )
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене
Планирани су трошкови превоза радника за долазак и одлазак са посла, у складу са чланом 118. Закона о раду , чланом 52
Правилника о раду Центра за социјални рад и чланом 18. став 1 тачка 1 Закона о порезу на доходак грађана.
Предвиђени су путни трошкови за 3 неговатељице које раде на терену; као и путни трошкови за 9 геронтодомаћица и 7
геронтодомаћина који долазе на састанке једном у току месеца и тиме остварују право на накнаду путног трошка од 500,00
дин.по састанку. Средства су планирана за време ангажовања лица по привременим и повременим пословима у износу од
80.000,00 динара из буџета локалних власти.
Укупна планирана средства за економску класификацију 415 износе 80.000,00 динара.
Економска класификација 421 – Стални трошкови
Конто 421100 – Трошкови платног промета– планирано је 10.000,00 динара.
Конто 421200 –Eнергетске услуге– планирано је 180.000,00 динара: за потребе функционисања Дневног боравка за децу и
младе са сметњама у развоју у складу са чланом 9. Уговора о коришћењу пословних просторија предшколске установе
„Радост“ Чока, закљученог 16.09.2013.године између предшколске установе „Радост“ Чока и Центра за социјални рад за
општину Чока-ОЈ, планирано је 30.000,00 динара на име трошкова ел. енергије и 120.000,00 динара на име трошкова
грејања.
За трошкове ел.енергије за радне просторије ОЈ у Потиској 24, планирана су средства у износу од 30.000,00 динара.
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Конто 421300 – Трошкови комуналних услуга – планирано је 20.000,00 динара и то за потребе функционисање радне
просторије ОЈ у Потиској 24.
Конто 421400 – Трошкови комуникације (телефон и интернет) – планирано је 80.000,00 динара. У наведени трошак се
сврставају услуге МТС-а за умрежене мобилне телефоне, како би се могла остварити комуникација са непосредним
извршиоцима (геронтодомаћицама,геронтодомаћинима, геронтонеговатељицама,координатором у циљу праћења
ефикасности и квалитета рада).
Конто 421500 – Трошкови осигурања – планирано је 40.000,00 динара и то: за осигурање лица ангажованихна реализацији
услуге Помоћ и нега у кући, за осигурање ангажованих лица и деце у Дневном боравку за децу и младе са сметњама у
развоју. Као и за осигурање службеног возила, Југо 2006 годиште, добијеног од Републичке дирекције за имовину Републике
Србије Одлука бр: 46-799/2015 од 30.07.2015.године.
Конто 421600 – Планиран је износ од 150.000,00 динара за закуп просторије за организациону јединицу.
Укупна планирана средства за економску класификацију 421износе 480.000,00 динара.
Економска класификација 422 – Трошкови путовања
Конто 422111 – трошкови дневница на службеном путу
За ову намену планирано је 40.000,00 динара у складу са чланом 118. став 1. тачка 2 Закона о раду , чланом 52 Правилника о
раду Центра за социјални рад и чланом 18.став 1. тачка 2. Законао порезу надоходак грађана.
Укупна планирана средства за економску класификацију 422 износе 40.000,00 динара.
Економска класификација 423 – Стручне услуге
Конто 423200Компјутерске услуге – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара за одржавање рачунара у радним
просторијама ОЈ и Дневном боравку за децу и младе са сметњама у развоју.
Конто 423300 – Услуге образовања и усавршавања – планирана су средства у износу од 200.000,00 динара за 2016
годину.У складу са чланом 144.Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011) стручни радници и
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сарадници у социјалној заштити имају право и обавезу на стручно усавршавање ради одржавања и унапређивања
професионалних компетенција и квалитета стручног рада. Пружалац услуге има обавезу да обезбеди одговарајућу стручну
подршку свим ангажованим лицима на пружању услуге, у складу са чланом 20 Правилника о ближим условима и
стандардима за пружање услуге социјалне заштите, а у складу са својим планом стручног усавршавања донетим у складу са
законом којим је уређена социјална заштита.
Средства су планирана на основу оперативног плана стручног усавршавања ангажованих лица на пружању услуге помоћи и
неге у кући за 2016 годину и дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју.
Конто 423599 – Стручне услуге –планирана су средства у износу од 14.900.000,00 динара за ангажована лица у ОЈ за
пружање услуге Помоћи у кући и Волонтерски центар – 7 геронтодомаћина, 9 геронтодомаћица, 3 неговатељице , 1
координатор-стручни радник (психолог) услуге Помоћ и нега у кући, 1 административно-техничког сарадника, 1
финансијског сарадника, 1 координатора рада са младима у локалној заједници – Волонтерски центар; и лица ангажована за
пружање услуге Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју -2 неговатељице, 2 васпитача, 2 стручна радника.
Сва ангажована лица ће бити ангажована на основу Уговора о привременим пословима у оквиру законског оквира , а надаље
по Уговору о делу.Укупан број ангажованих лица на пружању услуга у заједници је 29 лица. Центар за социјални рад
закључио је уговор о пружању услуге физичко–техничког обезбеђења за 2016 годинуиз разлога све учесталијих насртаја на
раднике Центра услед незадовољства законским одредбама или покретањем судских поступака за изрицање заштитних мера
од насиља у породици , бр: 359 од 30.12.2015 године. Укупан планирани износ за трошкове обезбеђења за 2016 годину
износи 420.000,00 динара.
Конто 423700- трошкови репрезентације – планиран је износ од 28.000,00 динаразатрошкове послужења на редовним
месечним састанцима, освежења приликом реализације волонтерских акција, послужења гостима који посећују Дневни
боравак и остављају донације, поклоне деци и младима са сметњама у развоју, за организовање прославе рођендана Дневног
боравка и сл.
Укупно планирани трошкови за економску класификацију 423 износе15.568.000,00 динара.
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
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Конто 425211 – Механичке поправке – Планирани износ од 30.000,00 динара намењен је за потребе редовног годишњег
сервисирања службеног возила,Југо –корал 2006 годиште, добијеног од Републичке дирекције за имовину Републике Србије
,Одлука бр:46-799/2015 од 30.07.2015.године.
Конто 425229 – Остале поправке и одржавање административне опреме – предвиђена су средства у износу од 7.000,00
динара за потребе одржавања рачунара,штампача и фотокопир апарата.
Конто 425321 – Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду – планирана средства у износу од 10.000,00
динара односе се на поправке и одржавање косачица, тримера, моторних тестера и моторних косачица које користе
геронтодомаћини у свом свакодневном раду у домаћинствима корисника.
Укупна планирана средства за економску класификацију 425 износе 47.000,00 динара.
Економска класификација – 426 – Материјал
Конто 426100 – Набавка канцеларијског материјала – планиран је износ од30.000,00 динара и то: за потребе
функционисања ОЈ планиран је износ од 10.000,00 динара,а за потребе функционисања Дневног боравка за децу и младеса
сметњама у развоју предвиђен је износ од 10.000,00 динара на име канцеларијског материјалаи 10.000,00 динара на име
средстава за рад са децом.
Конто 426400 – Трошкови горива – обилазак терена – издаци за гориво су планирани у износу од 200.000,00 динара и то:
за потребе функционисања ОЈ предвиђен је износ од 20.000,00 динара који је планиран у складу са потребама теренских
посета корисницима услуга помоћ у кући и праћењем пружања услуге; за потребе превоза деце и младихса сметњама у
развоју од куће до Дневног боравка и назад планирано је 180.000,00 динара.
Конто 426800 –Набавка хигијенских средстава – планирано је 360.000,00 динара и то: за потребе пружања услуге Помоћ
и нега у кући предвиђен је износ од90.000,00 динара, за набавку трака за мерење шећера, хируршких рукавица, заштитних
рукавица, дезинфекционих гелова, које у свом послу користе геронтонеговатељице и геронтодомаћице, а све у складу са
Законом о безбедности и здрављу на раду. За потребе Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју предвиђен
износ од 10.000,00 динара на име средстава за чишћење и хигијену простора и 20.000,00 динара на име средстава за
хигијену корисника и запослених; на име трошкова ужине за децу ометену у развоју планирано је 240.000,00 динара, у
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складу са чланом 10. Уговора о коришћењу пословних просторија предшколске установе „Радост“ Чока, закљученог
16.09.2013.године између предшколске установе „Радост“ Чока и Центра за социјални рад за општину Чока-ОЈ.
Конто 426900 – Набавка ситног инвентара– У оквиру ових трошкова планиранаје набавка потребног ситног инвентара,
унутрашњих и спољашњих гума као и резервних делова за бицикле током целе године, набавка гума, прве помоћи и
противпожарног апарата за службено возило, Југо 2006 годиште, добијеног од Републичке дирекције за имовину Републике
Србије Одлука бр:46-799/2015 од 30.07.2015.године, набавка униформи за лица ангажована на спровођењу услуге Помоћ и
нега у кући. Планиран је износ од 130.000,00 динара.
Укупна планирана средства за економску класификацију 426 износе 720.000,00 динара.
Економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Конто 482000 – Регистрација возила – Планирана су средства у износу од18.000,00 динара за регистрацију и технички
преглед службеног возила, Југо 2006 годиште, добијеног од Републичке дирекције за имовину Републике Србије Одлука
бр:46-799/2015 од 30.07.2015.године.
Укупна планирана средства за економску класификацију 482 износе 18.000,00 динара.
Економска класификација 512 – Машине и опрема
Конто 512300 – Опрема за пољопривреду –планиран је износ од60.000,00 динара за набавку 2 нове косачице за шишање
траве, које у свом раду користе геронтодомаћини.
Укупна планирана средства за економску класификацију 512 износе 60.000,00 динара.
Укупно планирана средства за текуће издатке за 2016 годину износе 17.013.000,00 динара из буџета општине Чока.
Д и р е к т о р ЦСР ЧОКА
Александра Раичевић, дипл.спец.педагог
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