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Садржај презентације:

Еразмус+ програм: КА2 пројекти у 
области младих

Хоризонтални и специфични 
приоритети

Сличности и разлике између различитих 
типова КА2 пројеката (КА210 и КА220)

Дефинисање циљева и анализа потреба 
у оквиру КА210 и КА220 пројеката 

КА
21

0 
и 
КА

22
0 
пр
ој
ек
ти

 у
 

об
ла
ст
и 
мл
ад
их



Еразмус+ програм – опште информације 
Еразмус+ програм је програм Европске уније који финансира пројекте сарадње у области
образовања, обука, младих и спорта.

Програм садржи више врста пројеката који се сврставају у три основна дела или кључне активности
и један посебан. Подела се заснива на доминантним карактеристикама пројеката и очекивањима у
вези са њиховим циљевима.

Ø Кључна активност 1 – обухвата пројекте који се односе на мобилности у области образовања,
младих и спорта.

Ø Кључна активност 2 – покрива пројекте институционалне сарадње у областима образовања,
младих и спорта.

Ø Кључна активност 3 – обезбеђује финансирање за специфичне пројекте који подржавају
унапређење образовних политика, политика које се односе н младе и политика у области
спорта.

Жан Моне – посебан део програма који подржава изучавање, истраживање и анализу процеса
европских интеграција.



КА2 ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ 
МЛАДИХ

ПАРТНЕРСТВА 
ЗА САРАДЊУ

КА220

МАЛА 
ПАРТНЕРСТВА

КА210



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ И МАЛА ПАРТНЕРСТВА

ОВИ ПРОЈЕКТИ ОМОГУЋАВАЈУ ОРГАНИЗАЦИЈАМА:

ü Стицање искуства на међународном нивоу;

ü Јачање својих организационих капацитета;

ü Решавање потреба и изазова партнерских организација;

ü Развој висококвалитетних иновативних резултата;

ü Размену добрих пракси.



Партнерства за сарадњу

Јавне и приватне организације из држава
чланица ЕУ и/или трећих земаља придружених
програму, као и трећих земаља које не учествују
пуноправно у програму уколико њихово учешће
доноси суштинску додатну вредност.

Мала партнерства

Јавне и приватне организације из држава
чланица ЕУ и/или трећих земаља придружених
програму.

КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ?

Организација подносилац пројекта мора бити из државе чланице ЕУ или треће земље придружене Програму. 

Организације из Србије могу бити подносиоци (координатори) или партнери на пројекту. 



Важно је имати на уму на 
који сектор се остварује 

утицај!



Појединци се не 
могу пријавити.



МАЛА ПАРТНЕРСТВА

МИНИМУМ 
КОНЗОРЦИЈУМА

Минимум 2 организације из 2 различите државе 
чланице ЕУ и/или треће земље придружене 
програму

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА 6 – 24 месеца

БУЏЕТ
(избор фиксног износа) 30.000 или 60.000 евра

РОКОВИ
22. МАРТ 2023. у 12 часова 

04. ОКТОБАР 2023. у 12 часова



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ

МИНИМУМ 
КОНЗОРЦИЈУМА

Минимум 3 организације из 3 различите државе 
чланице ЕУ и/или треће земље придружене 
програму.

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА 12 – 36 месеци

БУЏЕТ
(избор фиксног износа) 120.000, 250.000 или 400.000 евра

РОКОВИ
22. МАРТ 2023. у 12 часова

04. ОКТОБАР 2023. у 12 часова

*Могуће је учешће и трећих земаља које не учествују пуноправно у 
програму, али оне не чине минимум конзорцијума.



Начин конкурисања
• Пријава се подноси организацији надлежној за промоцију и спровођење Еразмус + програм у

земљи подносиоца пријаве.

• Неопходно је да организација поседује OID број (нпр. Е10335577).

• Један конзорцијум може поднети исту пријаву само на једном месту.

• Пријава се подноси електронски, на платформи Erasmus+ and European Solidarity Corps.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/


ХОРИЗОНТАЛНИ (ОПШТИ) И 
СПЕЦИФИЧНИ ПРИОРИТЕТИ 



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ И МАЛА ПАРТНЕРСТВА

• Пројекти усмерени на испуњавање приоритета Еразмус+ програма у 
области младих.

• Сваки предлог пројекта мора да се бави најмање једним приоритетом. 

• Приоритети могу бити хоризонтални (општи, заједнички за све делове 
Еразмус+ програма) или специфични за област младих.
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ОПШТИ ПРИОРИТЕТИ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

ИНКЛУЗИЈА И РАЗЛИЧИТОСТ

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

ЖИВОТНА СРЕДИНА И БОРБА 
ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ 
ЖИВОТУ
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ПРИОРИТЕТИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА СЕКТОР МЛАДИХ

ПРОМОЦИЈА АКТИВНОГ ГРАЂАНСТВА, 
ОСЕЋАЈА ЗА ИНИЦИЈАТИВУ КОД МЛАДИХ, 
ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, 
УКЉУЧУЈУЋИ И СОЦИЈАЛНО 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА, ИНОВАЦИЈА И 
ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ РАДА

ЈАЧАЊЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ НИВОА ПОЛИТИКА, 
ИСТРАЖИВАЊА И ПРАКСЕ У ОБЛАСТИ 
МЛАДИХ

ПОДРШКА ОДГОВОРУ ОМЛАДИНСКОГ 
СЕКТОРА У ЕВРОПИ НА РАТ У УКРАЈИНИ05

ЈАЧАЊЕ ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ
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Савети у вези са приоритетима

Не допустите да вас званична 
формулација приоритета усмери на 
формулисање преамбициозних 
циљева.

Покушајте да разумете шта све 
обухвата једна дефиниција 
приоритета.

Бити реалистичан и што 
конкретнији. Приказати јасне 
активности и мерљиве индикаторе.

Ако бирате више приоритета, 
неопходно је да постоји веза између 
њих коју треба објаснити.
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Савети у вези са приоритетима

Важно је да постоји логична веза: 
одабрани приоритети – циљеви 
пројекта – активности – други делови 
пројектне пријаве

Имати у виду да евалуатори оцењују 
пројекат у погледу доследности 
појединих делова.

Фокусирајте се на оно што 
одаберете као најрелевантнији 
приоритет. 

Циљеви пројекта морају у највећој 
мери да одговарају 
најрелевантнијем приоритету.

Приоритети треба да се односе на све 
партнере на пројекту не само на 
координатора и партнере из Србије!



СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ 
КА210 И КА220 ПРОЈЕКАТА У 

ОБЛАСТИ МЛАДИХ



ФАЗЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА

ПЛАНИРАЊЕ

ПРИПРЕМА

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
АКТИВНОСТИ

ПРАЋЕЊЕ И 
ДИСЕМИНАЦИЈА  

ПРОЈЕКТНИХ РЕЗУЛТАТА



ВРСТЕ АКТИВНОСТИ

Управљање пројектом (организациони и 
административни задаци, виртуелни састанци међу
партнерима, припрема учесника, припрема материјала
итд.)

Спровођење пројекта (догађаји за умрежавање, радне
сесије, размена пракси, развој иновација)

Промотивне активности (конференције, сесије, догађаји
намењени дељењу и промоцији резултата пројекта)



Сличности између KA210 и KA220 пројеката 

Активности морају водити ка резултатима/производима.

Пројектни 
резултати

Нови 
програми 

обука, 
тренинга, 

методологија

Различита 
истраживања

Отворени 
ресурси за 

неформално 
учење

ИТ алати за 
рад са 

младима

Развој 
едукативних 
(нпр. видео) 
игара и др…

ü Резултати би требало да имају 
ширу примену

ü У зависности од циљева и 
приоритета, партнерства би 
требало да укључују различите 
актере, који ће својом 
експертизом допринети изради и 
квалитету резултата.



Буџет се не генерише сам, већ
се бира једна од понуђених

паушалних сума!
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Паушални износи у КА2 пројектима

Приликом планирања пројеката, 
потребно је да се одабере јединствени 
паушални износ прикладан за 
покривање трошкова пројеката на 
основу потреба и циљева пројекта.

Бира подносилац пријаве у пријавном 
формулару.

Одобрени буџет евалуатори процењују у
односу на опис у пријави.

Ако пројекат буде одабран за 
финансирање, тражени паушални 
износ постаје укупан износ одобрених 
наменских бесповратних средстава.

Није могуће умањити или повећати 
тражени износ.

Ако се одабере неадекватан износ, 
ово се сматра слабошћу пријаве због 
лоше процене пројектног тима и она 
због тога не може бити одобрена.



Примери уобичајених врста КА2 трошкова

• Хонорари за рад на пројекту;

• Трошкови путовања;

• Трошкови боравка;

• Развој ИТ решења (платформа, вебсајт);

• Развој нових „алата” за омладински рад;

• Уређивање и публиковање материјала;

• Административни трошкови итд. 



Трошкови –флексибилности и ограничења
• Контролише се оствареност исхода, а не висине реално насталих трошкова – зато 

су неопходни квалитативни и квантитативни индикатори.

• Од корисника се не тражи да доставе доказе о стварно насталим трошковима. 
Међутим, како би осигурали добро финансијско управљање (ефикасност, 
економичност), треба пратити рачуноводствене процедуре у складу са 
националним законодавством и међународним стандардима.

• Не постоје прописане буџетске линије нити ограничења за одређене категорије 
трошкова (нпр . хонораре, путне трошкове итд.) али треба водити рачуна о 
трошковној ефикасности.

• У пријави се назначава тражена сума по активностима (за мала партнерства), тј. 
по радним пакетима и по активностима (за партнерства за сарадњу).

• У збиру, сви радни пакети/активности треба да изнесу тражени паушални износ.



Разликe између KA210 и KA220 пројеката 

КА220 
ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ 

Ø Активности су груписане у 
радне пакете

Ø Обавезни радни пакет је 
управљање пројектом (Project 
Management) и може да износи 
највише 20% од укупног 
буџета 

КА210 
МАЛА ПАРТНЕРСТВА

Ø Активности стоје самостално (саме 
су мини-радни пакети)

Ø Пожељно да је прва активност 
посвећена управљању пројектом -
Project Management



Дефинисање буџета пројекта

Мала партнерства (KA210)

• Пројекат се конципира и буџетира кроз планиране активности. 

• Препорука је да се планирају активности:
• Управљања пројектом
• Ширења информација о резултатима пројекта
• Развоја резултата пројекта

!
Најважније је планирати опипљиве резултате који ће моћи дугорочно да се 

користе и од стране других организација које нису део пројекта.



Дефинисање буџета пројекта
Партнерства за сарадњу (KA220)

• Опис пројекта мора да укључи:
Ø анализу потреба
Ø детаљну методологију пројекта са јасном расподелом задатака, 
Ø финансијске аранжмане међу партнерима, 
Ø детаљан временски оквир са главним резултатима, 
Ø праћење и систем контроле 
Ø успостављање механизама за обезбеђивање благовременог спровођења 

пројектних активности.

• Комплексност пројектне пријаве у складу са траженим износом.

• Пројекат се конципира и буџетира кроз радне пакете подељене на активности 
(препорука је да се припреми до 5 радних пакета).

• Приказује се и подела буџета по партнерским организацијама.



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРИЈАВА

Пријаве оцењује тим екстерних евалуатора!

Релевантност 
пројекта

Дизајн и спровођења 
пројекта

Квалитет 
партнерства и начина 

сарадње

Утицај и 
дисеминација

KA220 : 25 поена

KA210 : 30 поена

KA220 : 30 поена

KA210 : 30 поена

KA220 : 20 поена

KA210 : 20 поена

KA220 : 25 поена

KA210 : 20 поена

Два услова морају бити испуњена да би пројекат био узет у разматрање:

1. Минималан укупан број поена мора бити 60.

2. Минимум половина поена за сваки критеријум.



Дефинисање циљева и анализа 
потреба у оквиру КА210 и КА220 

пројеката



Испитивање потреба и дефинисање циљева у КА1 пројектима 

• Потребе морају бити јасно објашњене и приказане у предлогу пројекта. 

• Узимајући у обзир потребе које имате, потребно  је представити начин на који желите да 
постигнете промену.

• Циљ представља позитивну промену коју желите да постигнете у будућности.

• Предложени циљеви пројекта морају  на јасан и конкретан начин да одговоре на потребе 
организације подносиоца пројекта и њеног особља. 

• Циљеви морају бити повезани са изабраним програмским приоритетима.

Конкретно постављени 
циљеви пријаве.

Сагледавање/анализа 
потреба и ширег циља 

пројекта унутар 
програмског оквира.

Општи циљ

Специфични 
циљ 1

Специфични 
циљ 2



Циљеви – пример 1

ШИРИ ЦИЉ: Повезивање младих кроз рад на дигиталној
платформи

СПЕЦИФИЧНИЦИЉЕВИ:
• Неформална едукација младих
• Побољшано знање о дигиталним технологијама
• Креативни развој младих
• Уметничка афирмација младих и повећана партиципација



Циљеви – пример 2
Општи циљ пројекта:
• Главни циљ овог предузетничког пројекта јесте да пронађе

решење за пораст незапослености младих у свету, нарочито у
земљама у развоју.

Специфичан циљ:
• Планирамо да обезбедимо сертификате младима који су

заинтересовани за предузетништво и којима је потребна
едукација, нарочито оним младима који учествују у
пројектним активностима



Циљеви – пример 3

The project approach focus on developing entrepreneurial mindset with youth
together with the creation of transnational networks with a tendency to built
permanent headquarters for entrepreneurial kick-start office, with a great
potential of securing sustainability after the duration of the project cycle giving
the possibilities to youth workers to build their capacities on entrepreneurial
topic, as well as to transfer knowledge to young people nurturing their
entrepreneurial attitudes, behaviours and capabilities to succeed both
personally and professionally.



Wider objective of this project is to ensure that young people are informed and
educated about XY.

Specific objectives :

• Develop non-formal education approach for increasing a knowledge about
XY.

• Create online resource center, network of experts and youth organizations
working towards increasing level of information and understanding of XY
among youth.

• Promote importance of education about XY and reach institutional
recognition and support for XY educational efforts.

Циљеви – пример 4



Дефинисање циљева у КА1 пројектима

Циљеви пројекта треба да буду амбициозни, али и достижни у оквиру 
пројекта.

Циљеви треба да буду:

Specific – прецизни и фокусирани

Measurable – мерљиви 

Attainable - достижни

Relevant - значајни

Time-bound - временски реалистични



Да бисмо могли да оценимо да ли 
смо испунили наведене циљеве, 

морамо да дефинишемо

ИНДИКАТОРЕ



Индикатори

Ø Служе за оцену (евалуацију) успеха пројекта;

Ø Помоћу њих процењујемо да ли су активности спроведене и циљеви 

остварени;

Ø Индикатори би требало да буду дефинисани у смислу количине, 

квалитета, временског оквира и циљних група;

Ø Индикатори треба да се дефинишу тако да буду јасно мерљиви.

Ø Треба да постоји почетна и крајња вредност.



Индикатори

Квантитативни индикатори 

Индикатор: 10 представника омладинских организација 

учествовало у обуц.

Мерење индикатора: пројектна документација (извештај о 

одржаној обуци, списак учесника, Youthpass сертификати) итд. 

Квалитативни индикатори 
Индикатор: унапређене ИТ услуге за извођење обуке на даљину 

Мерење индикатора: анкета о степену задовољства.



Ведрана Марковић
Група за младе, информисање и спорт

Партнерства за сарадњу
(Cooperation Partnerships)



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ

МИНИМУМ 
КОНЗОРЦИЈУМА

Минимум 3 организације из 3 различите државе 
чланице ЕУ и/или треће земље придружене 
програму.

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА 12 – 36 месеци

БУЏЕТ
(избор фиксног износа) 120.000, 250.000 или 400.000 евра

РОКОВИ
22. МАРТ 2023. у 12 часова

04. ОКТОБАР 2023. у 12 часова

*Могуће је учешће и трећих земаља које не учествују пуноправно у 
програму, али оне не чине минимум конзорцијума.



Земље учеснице

Државе чланице ЕУ, треће
земље придружене програму 

Треће земље које не учествују
пуноправно у програму

Државе чланице ЕУ
+

Треће земље
придружене Е + 
програму ван ЕУ:
Србија, Исланд, 
Лихтенштајн, 
Норвешка,

СевернаМакедонија, 
Турска

ОСТАЛЕ ЗЕМЉЕ 
ШИРОМ СВЕТА+



Приоритети

• Пројекат је потребно уклопити у један или више хоризонталних
и/или специфичних приоритета прописаних програмом.

• Приоритете прописује Европска комисија (програмски водич за
2023. годину).

• Постоје приоритети на које би пројекти требало да се
фокусирају:
- хоризонтални приотитети заједнички за све секторе, и
- специфични приоритети за одређени сектор (нпр. за сектор

младих, високог образовања…)



Ø Инклузија и различитост у свим областима образовања, обука,
омладине и спорта;

Ø Животна средина и борба са климатским променама;

Ø Рад на дигиталној трансформацији кроз развој дигиталне спремности,
прилагодљивости на промене и капацитета;

Ø Заједничке вредности, грађански ангажман и учешће.

Приоритети заједнички за све секторе
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ПРИОРИТЕТИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА СЕКТОР МЛАДИХ

ПРОМОЦИЈА АКТИВНОГ ГРАЂАНСТВА, 
ОСЕЋАЈА ЗА ИНИЦИЈАТИВУ КОД МЛАДИХ, 
ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, 
УКЉУЧУЈУЋИ И СОЦИЈАЛНО 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА, ИНОВАЦИЈА И 
ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ РАДА

ЈАЧАЊЕ ВЕЗА ИЗМЕЂУ НИВОА ПОЛИТИКА, 
ИСТРАЖИВАЊА И ПРАКСЕ У ОБЛАСТИ 
МЛАДИХ

ПОДРШКА ОДГОВОРУ ОМЛАДИНСКОГ 
СЕКТОРА У ЕВРОПИ НА РАТ У УКРАЈИНИ05

ЈАЧАЊЕ ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ



Састав конзорцијума

• Минимум конзорцијума: 3 организације из 3 различите
државе чланице ЕУ и треће земље придружене програму ;

• Пријаву може да поднесе било која јавна или приватна 
организација из државе чланице ЕУ и треће земље
придружене програму ;

• Пуноправни и придружени партнери;

• Подстиче се учешће различитих врста установа (диверзитет
искустава и профила) које могу дати допринос пројекту;

• Не постоји максимални број партнера.



Ко може да учествује?
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Било која јавна или приватна организација
из држава чланица ЕУ, трећих земаља
придружених програму или трећих земаља
које не учествују пуноправно у програму. 

За установе из трећих земаља које не
учествују пуноправно у програму доказује се
додатна вредност.

Установе из трећих земаља које не
учествују пуноправно у програму не улазе
у минимум конзорцијума.

Све установе које су пуноправни партнери 
морају имати ОИД број.



Начин конкурисања

• Пријава се подноси организацији надлежној за Еразмус + програм у земљи
подносиоца пријаве. У Србији је надлежнаФондација Темпус.

• Изузетак су пројектне пријаве које подносе европске невладине организације или
партнерства у области спорта. У овим случајевима, пријава се подноси Извршној
агенцији за образовање и културу (ЕАCЕА).

• Европске невладине организације - формално признате организације које су сачињене
из тела/секретаријата који се налази у некој од држва чланица ЕУ и трећих земаља
придружених Програму и најмање девет националних огранака у тим земљама

• Један конзорцијум може поднети исту пријаву само на једном месту.

• Пријава се подноси електронским путем кроз прописани формулар на платформи.



Дефинисање буџета пројекта
Партнерства за сарадњу (KA220)

• Опис пројекта мора да укључи:
Ø анализу потреба
Ø детаљну методологију пројекта са јасном расподелом задатака, 
Ø финансијске аранжмане међу партнерима, 
Ø детаљан временски оквир са главним резултатима, 
Ø праћење и систем контроле 
Ø успостављање механизама за обезбеђивање благовременог спровођења 

пројектних активности.

• Комплексност пројектне пријаве у складу са траженим износом.

• Пројекат се конципира и буџетира кроз радне пакете подељене на активности 
(препорука је да се припреми до 5 радних пакета).

• Приказује се и подела буџета по партнерским организацијама.



Дефинисање буџета пројекта
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Неопходно је да активности буду подељене у радне пакете

Највише 5 радних пакета, укључујући
пакет за управљање пројектом.

Радни пакет за управљање пројектом
намењен је за покривање хоризонталних
активности које су неопходне за 
спровођење пројекта, као што су праћење, 
координација, комуникација, евалуација и
управљање ризиком. Део паушалног
износа који се издваја за овај пакет може 
бити највише 20% од укупног износа
средстава пројекта.

Што је већи износ који се тражи, то ће се 
очекивати да методологија пројекта буде 
тачнија и свеобухватнија, а резултати
комплекснији.

Подуговарање услуга је такође могуће, 
докле год активности које доводе до 
остварења циљева пројекта реализују
искључиво партнери на пројекту. Део
паушалног износа намењен
подуговарању може бити највише 20% од 
укупног износа средстава пројекта.



Процес селекције

Ф
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е
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Формална прихватљивост

Дупло финансирање

Квалитативна процена

Одлука о финансирању



Оцењивање пројектне пријаве
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Да би пројекат био
узет у обзир за 
финансирање, он 
мора укупно да 
оствари најмање
60 поена, уз 
поштовање
предвиђеног
минималног броја
поена по 
појединачним
критеријумима. 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА МАКСИМУМ 
БОДОВА

МИНИМУМ 
БОДОВА

РЕЛЕВАНТНОСТ 25 15

КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТНОГ ДИЗАЈНА И
ЊЕГОВО СПРОВОЂЕЊЕ 30 15

КВАЛИТЕТ ПАРТНЕРСТВА И
УСПОСТАВЉЕНЕ САРАДЊЕ 20 10

УТИЦАЈ 25 15

УКУПНО 100 60



Корисни линкови

Сајт Еразмус+ програма у Републици Србији: 
https://erasmusplus.rs

Еразмус+ програмски водич: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Erasmus+ project results платформа:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Erasmus+ and European Solidarity Corps платформа:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

https://erasmusplus.rs/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Контакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Фондација Темпус
Група за младе, информисање и спорт

Телефон: 011/3342-430, опција 5
youth@tempus.ac.rs

Инфо центар - Теразије 39, I спрат , Београд
Радно време: 9-17 часова

www.erasmusplus.rs

mailto:youth@tempus.ac.rs


Питања и одговори¿?



Хвала на пажњи!


