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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-55/20-9 

Датум 29.12.2020. године 
Б е о г р а д 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/15), 
Извештаја Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-55/20-8 од 25.12.2020. године, доносим 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума  

  ЈН број 55/20 
 
1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Оквирни споразум у поступку јавне набавке услуга: Сервисно и лиценцно 

одржавање SAP апликације, ЈН број 55/20,  

 

- За Партију 1. - Услуга одржавања SAP лиценци са понуђачем „S&T“ Serbia doo, Београд, Ђoрђа 
Станојевића 14/IV на период од две године (за 2020. и 2021. годину) на износ процењене вредности 
предметне набавке према од 73.200.000,00 динара без ПДВ-а и то:       

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 41.600.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 31.600.000,00 динара без 
ПДВ-а, 

 
- За Партију 2. - Сервисно одржавање апликације SAP са понуђачем „S&T“ Serbia doo, Београд, 
Ђoрђа Станојевића 14/IV на период од две године (за 2020. и 2021. годину) на износ процењене 
вредности предметне набавке од 51.406.667,00 динара без ПДВ-а и то:       

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 26.786.667,00 динара без 
ПДВ-а; 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 24.620.000,00 динара без 
ПДВ-а и  

 
- За Партију 3. - Надоградња и унапређење SAP система са понуђачем „S&T“ Serbia doo, Београд, 
Ђoрђа Станојевића 14/IV на период од две године (за 2020. и 2021. годину) на износ процењене 
вредности предметне набавке од 7.600.000,00 динара без ПДВ-а и то:       

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.800.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.800.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

    
2.  Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
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3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Министарства унутрашњих послова у року од 
три дана од дана њеног доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
I  
 

На основу чл. 32. 40. и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 
набавке услуга са закључењем оквирног споразума 07 број 404-ЈН-55/20-02 од 30.06.2020. године, 
Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, спровело је отворени поступaк јавне набавке услуга 
са закључењем оквирног споразума – Сервисно и лиценцно одржавање SAP апликације, ЈН број 55/20.  

 
Предметни поступак обликован је у три партије: 

 
- Партија 1 – Услуга одржавања SAP лиценци    
- Партија 2 – Сервисно одржавање апликације SAP 
- Партија 3 – Надоградња и унапређење SAP система. 

 
Процењена вредност јавне набавке за две године за све три партије износи 132.206.667,00 без ПДВ-а, и 
то: 

 За Партију 1. - Услуга одржавања лиценци SAP процењена вредност  износи 73.200.000,00 динара без 
ПДВ-а, и то: 

- за 2020. годину  износи 41.600.000,00 динара без ПДВ-а,  
- за 2021. годину износи  31.600.000,00 динара без ПДВ-а, 
 

 За Партију 2. - Услуга одржавања апликације SAP процењена вредност износи 51.406.667,00 динара 
без ПДВ-а, и то: 

- за 2020. годину  износи 26.786.667,00 динара без ПДВ-а,  
- за 2021. годину износи  24.620.000,00 динара без ПДВ-а и  
 

 За Партију 3. - Надоградња и унапређење SAP система процењена вредност износи 7.600.000,00 
динара без ПДВ-а, и то: 

- за 2020. годину  износи 3.800.000,00 динара без ПДВ-а,  
- за 2021. годину износи  3.800.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена по години. 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2020. годину, 
економска класификација 4232. 
 
Рок за подношење понуда био је 24.12.2020. године до 10:00 часова. 
 
Благовремено је достављена понуда понуђача: 
 
- „S&T Serbia“ doo, Београд, Ђoрђа Станојевића 14/IV. 

 
Понуђач је доставио понуду за све три партије. 
 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 24.12.2020. године, са почетком у 11:00 часова, а окончан 
истог дана у 11:30 часова. 
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II 
 

ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА SAP ЛИЦЕНЦИ 
 
Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 
Да је понуда понуђача „S&T Serbia“ doo, Београд, Ђoрђа Станојевића 14/IV, 07 број 404-ЈН-55/20-06 
од 24.12.2020. године прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 24.12.2020. године у 09:32 часова.  

Понуђени су следећи услови набавке:  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ за 2020. годину: 40.833.067,00 динара без ПДВ-а; (након рачунске 
исправке) 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ за 2020. годину: 48.999.680,40 динара са ПДВ-ом; (након рачунске 
исправке) 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ за 2021. годину: 31.561.142,00 динара без ПДВ-а; 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ за 2021. годину: 37.873.370,00 динара са ПДВ-ом; 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОБЕ ГОДИНЕ (2020. и 2021. годину): 72.394.209,00 динара 
без ПДВ-а; (након рачунске исправке) 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОБЕ ГОДИНЕ (2020. и 2021. годину): 86.873.050,80 динара 
са ПДВ-ом; (након рачунске исправке) 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања наруџбенице; 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: Просторије Наручиоца у Београду или просторије Добављача уз 
сагласност Наручиоца. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: У складу са техничком специфијакцијом. 
ГАРАНЦИЈА: За извршене услуге гарантни рок је 12 месеци од дана извршења услуге. Гарантни рок 
почиње да тече након извршења предметне услуге, што се доказује радним налогом који је оверен од 
стране овлашћеног лица МУП-а, односно крајњег корисника Наручиоца. 
РЕКЛАМАЦИЈА: Права на рекламацију извршених услуга Наручилац може остварити искључиво 
пријављивањем истих писаним путем у гарантном периоду. Понуђач је одговоран за сву штету која 
настане на имовини (опреми) наручиоца или трећих лица, која је проузрокована несавесним и 
нестручним радом, немаром и непажњом запослених код понуђача и овлашћених сервисера. Наручилац 
задржава право да, по потреби, предузме одговарајуће мере у циљу упознавања са  професионалним 
могућностима понуђача (подизвођача или чланова групе понуђача) и начином обезбеђивања квалитета 
услуге која су предмет набавке, као и да тражи од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при 
анализирању и вредновању понуде. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се вршити квартално, у року до 45 дана по пријему фактуре оверене 
од стране овлашћеног лица Наручиоца и Записника о испорученим услугама, на основу закључене 
наруџбенице. Свака достављена фактура мора да садржи број и датум наруџбенице.  
РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
ВРЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА: Наруџбенице се закључују на вредност понуде 
понуђача. 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА: Наруџбенице се закључује на период 
до годину дана од дана обостраног потписивања. Обавезе Наручиоца из појединачних наруџбеница а 
које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће  
Наручиоцу бити одобрена.    
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Прегледом понуде коју је доставио понуђач „S&T Serbia“ doo, Београд, Ђoрђа Станојевића 14/IV 
уочено је да је дошло до рачунске грешке код тачке 5а (Реактивација произвођачког одржавања SAP 
Fleet лиценци) и 5б (Услуга произвођачевог одржавања SAP Fleet лиценци).  
 
Наиме, у конкурсној документацији наведено је да се реактивација врши за период од 01.02.2020. године 
када је услуга произвођачког одржавања Fleet лиценци по претходном уговору  истекла до дана 
потписивања наруџбенице, а да се Услуга произвођачког одржавања САП Fleet лиценци извршава од 
првог дана након потписивања наруџбенице до 31.12.2020. године, и на основу тога произилази да је 
укупан период за који се врши предметна услуга 11 месеци.  
 
Понуђач је за ставку 5а (Реактивација произвођачког одржавања SAP Fleet лиценци) понудио укупну 
цену без обрачунатог ПДВ-а од 8.469.575,00 динара, док је за ставку 5б (Услуга произвођачког 
одржавања SAP Fleet лиценци) понудио укупну цену без обрачунатог ПДВ-а од 119.850,00 динара, што 
укупно износи 8.589.425,00 динара без ПДВ-а. Како је наведена цифра (8.589.425,00 динара без ПДВ-а) 
понуђена за обрачунски период од 12 месеци (01.01-31.12.2021. године) Понуђачу је дана 25.12.2020. 
године у складу са одредбама члана 93. став 4. Закона о јавним набавкама упућен захтев за исправку 
уочене рачунске грешке код ставке 5а (Реактивација произвођачког одржавања SAP Fleet лиценци) с 
обзиром да понуђена вредност треба да буде умањена за 715.785,00 динара (вредност добијена дељењем 
укупне понуђене вредности са 12 месеци што је период за који се врши лиценцирање у 2021. години.). У 
складу са свим наведеним укупна вредност понуде за ставку 5а (Реактивација произвођачког одржавања 
SAP Fleet лиценци) треба да буде 7.753.790,00 динара без ПДВ-а. На основу ове измене извршена је и 
измена у укупној понуђеној вредности за 2020. годину где је стајало 41.548.852,00 динара без ПДВ-а, а 
треба да стоји 40.833.067,00 динара без ПДВ-а. Такође укупна вредност понуде након извршене измене 
није 73.109.994,00 динара без ПДВ-а, већ 72.394.209,00 динара без ПДВ-а. 
 
Понуђач се маилом изјасно да је сагласан са рачунском исправком. 
 
Како је понуђач „S&T Serbia“ doo, Београд, Ђoрђа Станојевића 14/IV, доказао да испуњава све 
обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, додатне услове из члана 76. ЗЈН и друге захтеве предвиђене 
конкурсном докуметацијом његова понуда оцењена је као прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. 
тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
 

ПАРТИЈА 2. – СЕРВИСНО ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ SAP 
 

Након разматрања понуде утврђено је следеће: 
 

Да је понуда понуђача „S&T Serbia“ doo, Београд, Ђoрђа Станојевића 14/IV, 07 број 404-ЈН-55/20-06 
од 24.12.2020. године прихватљива, у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 

Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 24.12.2020. године у 09:32 часова.  
 
Понуђени су следећи услови набавке:  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 26.841.080,00 динара без ПДВ-а.    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 32.209.296,00 динара са ПДВ-ом.    
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ: 24.682.280,00 динара без ПДВ-а.    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ: 29.618.736,00 динара са ПДВ-ом.    
 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОБЕ ГОДИНЕ (2020. и 2021. годину): 51.523.360,00 динара 
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без ПДВ-а.   
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОБЕ ГОДИНЕ (2020. и 2021. годину): 61.828.032,00 динара са 
ПДВ-ом.   
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања наруџбенице; 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: Просторије Наручиоца у Београду или просторије Добављача уз 
сагласност Наручиоца. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: У складу са техничком специфијакцијом. 
ГАРАНЦИЈА: За извршене услуге гарантни рок је 12 месеци од дана извршења услуге. Гарантни рок 
почиње да тече након извршења предметне услуге, што се доказује радним налогом који је оверен од 
стране овлашћеног лица МУП-а, односно крајњег корисника Наручиоца. 
РЕКЛАМАЦИЈА: Права на рекламацију извршених услуга Наручилац може остварити искључиво 
пријављивањем истих писаним путем у гарантном периоду. Понуђач је одговоран за сву штету која 
настане на имовини (опреми) наручиоца или трећих лица, која је проузрокована несавесним и 
нестручним радом, немаром и непажњом запослених код понуђача и овлашћених сервисера. Наручилац 
задржава право да, по потреби, предузме одговарајуће мере у циљу упознавања са  професионалним 
могућностима понуђача (подизвођача или чланова групе понуђача) и начином обезбеђивања квалитета 
услуге која су предмет набавке, као и да тражи од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при 
анализирању и вредновању понуде. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему фактуре оверене од стране 
овлашћеног лица Наручиоца и Записника о извршеним услугама, на основу закључене наруџбенице. 
Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закључења наруџбенице.  
РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
ВРЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА: Наруџбеница се закључује на износ процењене 
врености сваког појединачног захтева Крајњег корисника Наручиоца. 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА: Наруџбеница се закључује на период 
од годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који 
услов пре наступи. Обавезе Наручиоца  из појединачних наруџбеница које доспевају у   наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена.    
 
Понуђач „S&T Serbia“ doo, Београд, Ђoрђа Станојевића 14/IV је за оквирне количине за 2020. 
годину понудио укупну цену од 26.841.080,00 динара без ПДВ-а, која је већа од износа процењене 
вредности јавне набавке за ту годину која износи 26.786.667,00 динара без ПДВ-а.  Такође, укупна 
вредност понуде за 2021. годину од 24.682.280,00 динара без ПДВ-а прелази процењену вредност јавне 
набавке за ту годину која износи 24.620.000,00 динара без ПДВ-а. У укупном износу за обе године 
понуђена вредност од 51.523.360,00 динара без ПДВ-а, такође је премашила процењену вредност 
предметне набавке од 51.406.667,00 динара без ПДВ-а. Имајући у виду чињеницу да се 
уговор/наруџбенице за предметну јавну набавку закључују све до утрошка укупног износа финансијских 
средстава, те да никако не би могло бити извршено плаћање изнад износа процењене вредности (дакле, 
наручилац не закључује уговор/наруџбеницу на износ који се добија множењем оквирних количина са 
јединичним ценама већ на износ процењене вредности), те узимајући у обзир ставове Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у сличним ситуацијама, не може се одбити 
понуда чија укупна цена прелази процењену вредност јавне набавке. 
 
Како је понуђач „S&T“ Serbia doo, Београд, Ђoрђа Станојевића 14/IV, доказао да испуњава све 
обавезне услове из члана 75. ЗЈН-а, додатне услове из члана 76. ЗЈН као и посебне захтеве од којих 
зависи прихватљивост понуде захтеване конкурсном документацијом, понуда је оцењена као 
прихватљива, сходно одредби члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 
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ПАРТИЈА 3. – НАДОГРАДЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ SAP СИСТЕМА 
 
Након разматрања понуде утврђено је следеће: 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 3.799.488,00 динара без ПДВ-а.  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ: 4.559.385,60 динара са ПДВ-ом.  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ: 3.799.488,00 динара без ПДВ-а.  
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ: 4.559.385,60 динара са ПДВ-ом.  
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОБЕ ГОДИНЕ (за 2020. и 2021. годину): 7.598.976,00 динара 
без ПДВ-а. 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ОБЕ ГОДИНЕ (за 2020. и 2021. годину): 9.118.771,20 динара 
са ПДВ-ом.    
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања наруџбенице; 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: Просторије Наручиоца у Београду или просторије Добављача уз 
сагласност Наручиоца. 
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: У складу са техничком специфијакцијом. 
ГАРАНЦИЈА: За извршене услуге гарантни рок је 12 месеци од дана извршења услуге. Гарантни рок 
почиње да тече након извршења предметне услуге, што се доказује радним налогом који је оверен од 
стране овлашћеног лица МУП-а, односно крајњег корисника Наручиоца. 
РЕКЛАМАЦИЈА: Права на рекламацију извршених услуга Наручилац може остварити искључиво 
пријављивањем истих писаним путем у гарантном периоду. Понуђач је одговоран за сву штету која 
настане на имовини (опреми) наручиоца или трећих лица, која је проузрокована несавесним и 
нестручним радом, немаром и непажњом запослених код понуђача и овлашћених сервисера. Наручилац 
задржава право да, по потреби, предузме одговарајуће мере у циљу упознавања са  професионалним 
могућностима понуђача (подизвођача или чланова групе понуђача) и начином обезбеђивања квалитета 
услуге која су предмет набавке, као и да тражи од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при 
анализирању и вредновању понуде. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се вршити у року до 45 дана по пријему фактуре оверене од стране 
овлашћеног лица Наручиоца и Записника о извршеним услугама, на основу закључене наруџбенице. 
Свака достављена фактура мора да садржи број и датум закључења наруџбенице.  
РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
ВРЕДНОСТ ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА: Наруџбеница се закључује на инзос порцењене 
врености сваког појединачног захтева Крајњег корисника Наручиоца. 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА: Наруџбеница се закључује на период 
од годину дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности који 
услов пре наступи. Обавезе Наручиоца  из појединачних наруџбеница које доспевају у   наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена.    
 

III 

У отвореном поступку јавне набавке услуга – Сервисно и лиценцно одржавање SAP апликације, ЈН број 

55/20, Наручилац је прибавио:  

- За Партију 1 – Услуга одржавања SAP лиценци прихватљиву понуду понуђача „S&T“ Serbia doo, 

Београд, Ђoрђа Станојевића 14/IV; 

- За Партију 2 – Сервисно одржавање апликације SAP прихватљиву понуду понуђача „S&T“ Serbia 

doo, Београд, Ђoрђа Станојевића 14/IV; 
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- за Партију 3. – Надоградња и унапређење SAP система прихватљиву понуду понуђача „S&T“ 

Serbia doo, Београд, Ђoрђа Станојевића 14/IV. 

Прихватљива понуда оцењивана је применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 
IV 

 
Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у 

отвореном поступку јавне набавке услуга – Сервисно и лиценцо одржавање SAP ликације, ЈН број 55/20, 

на период од 2 (две) године (за 2020. и 2021. годину):  

 

За Партију 1. - Услуга одржавања SAP лиценци са понуђачем „S&T“ Serbia doo, Београд, Ђoрђа 
Станојевића 14/IV на период од две године (за 2020. и 2021. годину) на износ процењене вредности 
предметне набавке према од 73.200.000,00 динара без ПДВ-а и то:       

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 41.600.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 31.600.000,00 динара без 
ПДВ-а, 

 
- За Партију 2. - Сервисно одржавање апликације SAP са понуђачем „S&T“ Serbia doo, Београд, 
Ђoрђа Станојевића 14/IV на период од две године (за 2020. и 2021. годину) на износ процењене 
вредности предметне набавке од 51.406.667,00 динара без ПДВ-а и то:       

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 26.786.667,00 динара без 
ПДВ-а; 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 24.620.000,00 динара без 
ПДВ-а и  

 
- За Партију 3. - Надоградња и унапређење SAP система са понуђачем „S&T“ Serbia doo, Београд, 
Ђoрђа Станојевића 14/IV на период од две године (за 2020. и 2021. годину) на износ процењене 
вредности предметне набавке од 7.600.000,00 динара без ПДВ-а и то:       

    - за 2020. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.800.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

    - за 2021. годину на износ процењене вредности предметне набавке од 3.800.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

 
 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве ове 
Одлуке на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
                                                                                                    ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
                                                                                                        НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
  
  
                                Жељко Веселиновић 


