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području Policijske uprave Virovitičko-podravske 
za 2020.godinu. 

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 214 - 01/21-01/03
URBROJ: 2189/1-04/01-21-2
Virovitica, 30.ožujka 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
mr.sc.Igor Fazekaš, dipl.oec.,v.r.

Na temelju članka 19. Statuta Virovitičko-
podravske županije (“Službeni glasnik“ 
Virovitičko-podravske županije br. 2/21.) 
Županijska skupština Virovitičko-podravske 
županije na 19. sjednici održanoj 30.ožujka 2021. 
godine donosi

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje Informacije 
o nezaposlenosti i zapošljavanju na 

području Virovitičko-podravske županije 
u 2020.godini 

I

Prima se na znanje Informacija o nezaposlenosti 
i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske 
županije u 2020.godini. 

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 102 - 01/21-01/01
URBROJ: 2189/1-04/01-21-2
Virovitica, 30.ožujka 2021. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
mr.sc.Igor Fazekaš, dipl.oec.,v.r.

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Na temelju članka 19. Statuta Virovitičko-
podravske županije (“Službeni glasnik“ 
Virovitičko-podravske županije br. 2/21.) 
Županijska skupština Virovitičko-podravske 
županije na 19. sjednici održanoj 30.ožujka 2021. 
godine donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Virovitičko-podravske županije za 
razdoblje 1. srpnja do 31.prosinca 2020.

godine

I

Prihvaća se Izvješće o radu župana Virovitičko-
podravske županije za razdoblje 1. srpnja do 
31.prosinca 2020.godine.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 021 - 05/21-02/01
URBROJ: 2189/1-04/01-21-3
Virovitica, 30.ožujka 2021. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
mr.sc.Igor Fazekaš, dipl.oec.,v.r.

Na temelju članka 19. Statuta Virovitičko-
podravske županije (“Službeni glasnik“ 
Virovitičko-podravske županije br. 2/21.) 
Županijska skupština Virovitičko-podravske 
županije na 19. sjednici održanoj 30.ožujka 2021. 
godine donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti 

na području Policijske uprave 
Virovitičko-podravske za 2020.godinu 

I

Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti na 
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Na temelju članka 19. Statuta Virovitičko-
podravske županije (“Službeni glasnik“ 
Virovitičko-podravske županije br. 2/21.) 
Županijska skupština Virovitičko-podravske 
županije na 19. sjednici održanoj 30.ožujka 2021. 
godine donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite 

od požara na području Virovitičko-
podravske županije u 2020.godini

I

Prihvaća se Izvješća o stanju zaštite od požara 
na području Virovitičko-podravske županije u 
2020.godini.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 214 – 01/21 – 01/01
URBROJ: 2189/1-03/04-21-4
Virovitica, 30.ožujka 2021. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
mr.sc.Igor Fazekaš, dipl.oec.,v.r.

Na temelju članka 19. Statuta Virovitičko-
podravske županije (“Službeni glasnik“ 
Virovitičko-podravske županije br. 2/21.) 
Županijska skupština Virovitičko-podravske 
županije na 19. sjednici održanoj 30.ožujka 2021. 
godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi 

Godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara za 

područje Virovitičko-podravske županije 
u 2020.godini

I

Prihvaća se Izvješća o provedbi Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 
za područje Virovitičko-podravske županije u 
2020.godini. 

II 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Virovitičko-podravske županije.

KLASA: 214 – 01/21 – 01/02
URBROJ: 2189/1-03/04-21-20
Virovitica, 30.ožujka 2021. 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
mr.sc.Igor Fazekaš, dipl.oec.,v.r.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama 
(“Narodne novine” broj 76/93., 29/97., 47/99., i 
35/08.) te članka 19. Statuta Virovitičko-podravske 
županije (“Službeni glasnik“ Virovitičko-
podravske županije br. 2/21) Županijska skupština 
Virovitičko-podravske županije na 19. sjednici 
održanoj 30. ožujka 2021. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku 

Upravnog vijeća 
Opće bolnice Virovitica o davanju 

prethodne suglasnosti ravnatelju za
zaključivanje okvirnog sporazuma i 

ugovora o preuzimanju i zbrinjavanju 
opasnog medicinskog i nemedicinskog 

otpada

I

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog 
vijeća Opće bolnice Virovitica Klasa: 510-03-21-
01/1249, Urbroj: 2189-43-02/1-21-4 od 25. ožujka 
2021. godine o davanju prethodne suglasnosti 
ravnatelju za zaključivanje okvirnog sporazuma 
i dva jednogodišnja ugovora o preuzimanju i 
zbrinjavanju opasnog medicinskog i nemedicinskog 
otpada čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 kn. 

Ugovor će se sklopiti s ponuditeljem Excido 
d.o.o., iz Tenje, Josipa Kozarca 25, u vrijednosti 
od 1.172.312,50 kn s PDV-om.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
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5.  Phoenix Farmacija d.o.o., Zagreb, Ozaljska 
95, u vrijednosti od 1.005.199,34 kuna s 
PDV-om.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku Virovitičko-podravske županije“.

KLASA: 510-05/21-01/03
URBROJ: 2189/1-10/03-21-05
Virovitica, 30. ožujka 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
mr.sc.Igor Fazekaš, dipl. oec.,v.r.

AKTI ŽUPANA

Na temelju članka 51. Statuta Virovitičko-
podravske županije («Službeni glasnik Virovitičko-
podravske županije» broj: 02/21.) a sukladno 
Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih 
pravila („Narodne novine“ br. 95/19.), župan 
Virovitičko-podravske županije donosi

PRAVILNIK
o mjerilima i načinu korištenja vlastitih 

prihoda osnovnih, srednjih škola i 
učeničkog doma Virovitičko-podravske 

županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način 
korištenja vlastitih prihoda osnovnih, srednjih 
škola i učeničkog doma čiji je osnivač Virovitičko-
podravska županija (u daljnjem tekstu: ustanove).

Vlastiti prihodi ustanova su prihodi koje ustanove 
ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim 
uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna. a za 
koje ugovorom ili drugim aktom nije utvrđena 
njihova namjena. 

Članak 2.

glasniku Virovitičko-podravske županije“.

KLASA: 510-05/21-01/04
URBROJ: 2189/1-10/03-21-05
Virovitica, 30. ožujka 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
mr.sc.Igor Fazekaš, dipl. oec.,v.r.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama 
(“Narodne novine” broj 76/93., 29/97., 47/99., i 
35/08.) te članka 19. Statuta Virovitičko-podravske 
županije (“Službeni glasnik“ Virovitičko-
podravske županije br. 2/21) Županijska skupština 
Virovitičko-podravske županije na 19. sjednici 
održanoj 30. ožujka 2021. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku 

Upravnog vijeća 
Opće bolnice Virovitica

 o davanju prethodne suglasnosti 
ravnatelju za zaključivanje 

jednogodišnjeg ugovora o nabavi posebne 
skupine lijekova

I

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće 
bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti 
ravnatelju za zaključivanje ugovora čija pojedinačna 
vrijednost prelazi 1.000.000,00 kn, Klasa: 510-03/21-
01/1249, Urbroj:2189-43-02/1-21-5 od 25. ožujka 2021. 
godine za nabavu posebne skupine lijekova.

Ugovor o nabavi lijekova sklopit će se s:
1.  Roche d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 

269 a, u vrijednosti od 4.013.486,45 kuna 
s PDV-om,

2.  Medika d.d., Zagreb, Capraška 1, u vrijednosti 
od 3.858.816,45 kuna s PDV-om,

3.  Medical Intrade d.o.o., Sveta Nedjelja, 
Dr. Franje Tuđmana 3, u vrijednosti od 
2.199.836,42 kuna s PDV-om,

4.  Oktal Pharma d.o.o., Zagreb, Utinjska 40, u 
vrijednosti od 7.517.126,30 kuna s PDV-om 
i
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prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih 
u proračunu / financijskom planu ustanove, do 
visine uplaćenih sredstava odnosno prenesenih 
sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a neplanirani vlastiti 
prihodi mogu se koristiti prema naknadno 
utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu 
/ financijskom planu ustanove, uz suglasnost župana.

Članak 5.

Ustanove su obvezne evidentirati ostvarene 
vlastite prihode sukladno propisima kojima je 
uređeno proračunsko računovodstvo. 

Članak 6.

Školski odbor ustanove obvezan je donijeti 
akt kojim će utvrditi način korištenja vlastitih 
prihoda koji mora biti u skladu s odredbama 
ovog Pravilnika.

III. NADZOR I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 7.

O naplaćenim vlastitim prihodima kao i 
rashodima podmirenim iz navedenih prihoda, 
ustanove podnose polugodišnje i godišnje izvješće 
nadležnom upravnom tijelu županije.

Nadležno upravno tijelo županije nadzire 
ostvarivanje i korištenje prihoda iz stavka 1. 
ovog članka, a nakon obavljene kontrole, dužno 
je izvještaje ustanova proslijediti Službi za javne 
financije VPŽ.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u Službenom 
glasniku Virovitičko-podravske županije, a stupa 
na snagu danom donošenja.

KLASA: 402-01/21-01/06
URBROJ: 2189/1-07/05-21-1
Virovitica, 01. travnja 2021. 

ŽUPAN
Igor Andrović, dipl. oec.,v.r.

Vlastitim prihodima iz članka 1. smatraju se : 
1. Prihodi od obavljanja ugostiteljskih usluga
2.  Prihodi od provođenjem programa 

obrazovanja odraslih
3. Prihodi od učenika za materijalne troškove
4.  Prihodi od prodaje školskog lista i godišnjaka 

kojeg izdaje škola
5. Prihodi od prodaje vlastitih proizvoda 
6.  Prihodi od iznajmljivanja prostora i opreme
7.  Prihodi od financijske imovine (kamate 

na oročena sredstva i depozite po viđenju)
8.  Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina 

(stari papir i sl.)
9.  Ostali vlastiti prihodi (izdavanje duplikata 

svjedodžbi i ostalo)
10.  Prihodi od ostalih sličnih usluga i poslova 

na tržištu i u tržišnim uvjetima, a sukladno 
Statutu ustanove

II. RASPOLAGANJE VLASTITIM 
PRIHODIMA

Članak 3.

Ostvarene vlastite prihode iz članka 2. ovog 
Pravilnika, ustanove koriste za podmirenje:

-  rashoda nastalih obavljanjem djelatnosti 
temeljem kojih su vlastiti prihodi i ostvareni;

-  nagrade učenicima, mentorima/nastavnicima, 
zaposlenicima;

-  za pokriće dijela materijalnih i financijskih 
rashoda ustanova;

-  dijela rashoda za nabavu nefinancijske imovine; 
-  ostalih rashoda za unapređenje i poboljšanje 

kvalitete odgojnoobrazovnog procesa;
-  sve ostale troškove razvrstane po ekonomskoj 

klasifikaciji 3 i 4 koji proizlaze iz ukupnog 
poslovanja ta koje nisu dostatni prihodi od 
Osnivača.

Članak 4.

Vlastiti prihodi koje ustanove ostvaruju 
obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima 
planiraju se u financijskim planovima ustanova i 
u proračunu upravnog tijela županije nadležnog 
za obrazovanje.

Vlastiti prihodi ustanova uplaćuju se na račune 
ustanova. 

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani vlastiti 
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ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova 

Odbora za vrednovanje Plana razvoja 
Virovitičko-podravske županije za 
razdoblje od 2021. do 2027. godine

Članak 1.

Osniva se Odbor za vrednovanje Plana razvoja 
Virovitičko-podravske županije za razdoblje 
2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 2.

U Odbor se imenuju:
1.  Natalija Jakšić, VIDRA – Agencija za 

regionalni razvoj Virovitičko-podravske 
županije, za predsjednicu

2.  Nataša Cabunac Grba, Virovitičko-
podravska županija, za zamjenicu 
predsjednice

3.  Miroslava Bato, VIDRA – Agencija za 
regionalni razvoj Virovitičko-podravske 
županije, za članicu

4.  Sanja Sudar, Virovitičko-podravska 
županija, za članicu

5.  Mario Mačković, Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije, za člana

Članak 3.

Zadaće Odbora utvrđene su odredbama Zakona 
o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 
razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ 
broj 123/17.) te Pravilnika o provedbi postupka 
vrednovanja („Narodne novine“ broj 66/19.).

Predsjednik i članovi Odbora imenuju se za 
razdoblje tijekom izrade i provedbe te nakon 
provedbe Plana razvoja Virovitičko-podravske 
županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Članak 4.

Način rada, ciljevi i uloga Odbora za 
vrednovanje definirat će se Opisom djelovanja 
odbora za vrednovanje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom glasniku Virovitičko-
podravske županije“.

Na temelju članka 7. i 9. Pravilnika o provedbi 
postupka vrednovanja („Narodne novine“ broj: 
66/19) i članka 51. Statuta Virovitičko-podravske 
županije („Službeni glasnik Virovitičko-podravske 
županije“ broj 2/21.) donosim 

ODLUKU
o početku postupka vrednovanja Plana 
razvoja Virovitičko-podravske županije 
za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Članak 1.

Ovom odlukom se pokreće postupak 
vrednovanja Plana razvoja Virovitičko-podravske 
županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine 
(u daljnjem tekstu: Plana razvoja).

Članak 2.

Plan razvoja će se vrednovati:
- tijekom izrade (prethodno vrednovanje),
- tijekom provedbe (srednjoročno vrednovanje),
- nakon provedbe (naknadno vrednovanje).

Članak 3.

Tijek postupka vrednovanja Plana razvoja 
utvrđen je indikativnim Planom vrednovanja 
Plana razvoja Virovitičko-podravske županije 
za razdoblje od 2021. do 2027. godine koji čini 
sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u ,,Službenom glasniku Virovitičko-
podravske županije’’.

KLASA: 302-02/21-01/01
URBROJ: 2189/1-03/03-21-1
Virovitica, 07. travnja 2021.

ŽUPAN
Igor Andrović, dipl.oec.,v.r.

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o 
provedbi postupka vrednovanja („Narodne novine“ 
broj: 66/19) i članka 51. Statuta Virovitičko-
podravske županije („Službeni glasnik“ broj 
2/21.) donosim
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KLASA: 302-02/21-01/01
URBROJ: 2189/1-03/03-21-3
Virovitica, 12. travnja 2021.

ŽUPAN
Igor Andrović, dipl.oec.,v.r.

Na temelju članka 2. stavak 1. Pravilnika o 
mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade 
ostvarene za sklapanje braka izvan službene 
prostorije („Narodne novine” broj 36/20), članka 
2. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za određivanje 
iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje 
životnog partnerstva izvan službene prostorije 
(„Narodne novine” broj 36/20) i članka 51. Statuta 
Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik 
Virovitičko-podravske županije“ broj 2/21) župan 
Virovitičko-podravske županije donosi

ODLUKU
o određivanju službenih prostorija za 

sklapanje braka i životnog partnerstva

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se službene prostorije 
za sklapanje braka i životnog partnerstva na 
području Virovitičko-podravske županije. 

Članak 2.

Brak i životno partnerstvo sklapaju se 
pred matičarom na svečani način u službenim 
prostorijama, a iznimno na drugom prikladnom 
mjestu o čemu odluku donosi matičar, uz plaćanje 
posebne novčane naknade za sklapanje braka i 
životnog partnerstva izvan službene prostorije.

Članak 3.

Službene prostorije za sklapanje braka i 
životnog partnerstva u Virovitičko-podravskoj 
županiji su:

 
 
 

   

  

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
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KLASA: 023-01/21-01/05 
URBROJ: 2189/1-05/01-21-01 
Virovitica, 14. travnja 2021.  

Na temelju članka 2. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni 
naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine" broj 36/20), članka 
2. stavak 1. Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje 
životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine” broj 36/20) i članka 51. Statuta 
Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije“ broj  2/21) župan 
Virovitičko-podravske županije donosi 

 
O D L U K U  

o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka i životnog partnerstva 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom određuju se službene prostorije za sklapanje braka i životnog partnerstva na 
području Virovitičko-podravske županije.  
 

Članak 2. 
 

Brak i životno partnerstvo sklapaju se pred matičarom na svečani način u službenim 
prostorijama, a iznimno na drugom prikladnom mjestu o čemu odluku donosi matičar, uz plaćanje 
posebne novčane naknade za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije. 

 

Članak 3. 
 

Službene prostorije za sklapanje braka i životnog partnerstva u Virovitičko-podravskoj županiji 
su: 

1. Matični ured Virovitica, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, 
2. Sala za vjenčanja u Centru kulture Virovitica, Virovitica, Matije Gupca 5 
3. Matični ured Slatina, Slatina, Trg sv. Josipa 10 
4. Velika dvorana Hrvatskog doma, Slatina, Braće Radića 4 
5. Matični ured Orahovica, Orahovica, Franje Gavrančića 6 
6. Centar za posjetitelje, Orahovica, Antuna Mihanovića 14 
7. Višenamjenska dvorana, Orahovica, Kralja Zvonimira 22 
8. Matični ured Pitomača, Pitomača, Trg kralja Tomislava 18 
9. Vijećnica Općine Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 
10. Matični ured Suhopolje, Suhopolje, Kralja Tomislava 5 
11. Vijećnica Općine Suhopolje, Suhopolje, Trg svete Terezije 10 
12. Vijećnica Općine Nova Bukovica, Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1 
13. Vijećnica Općine Voćin, Voćin, Trg Gospe Voćinske 11 

1.  Matični ured Virovitica, Virovitica, Trg 
Ljudevita Patačića 1,

2.  Sala za vjenčanja u Centru kulture 
Virovitica, Virovitica, Matije Gupca 5

3.  Matični ured Slatina, Slatina, Trg sv. 
Josipa 10

4.  Velika dvorana Hrvatskog doma, Slatina, 
Braće Radića 4

5.  Matični ured Orahovica, Orahovica, 
Franje Gavrančića 6

6.  Centar za posjetitelje, Orahovica, Antuna 
Mihanovića 14

7.  Višenamjenska dvorana, Orahovica, 
Kralja Zvonimira 22

8.  Matični ured Pitomača, Pitomača, Trg 
kralja Tomislava 18

9.  Vijećnica Općine Pitomača, Pitomača, 
Ljudevita Gaja 26/1

10.  Matični ured Suhopolje, Suhopolje, Kralja 
Tomislava 5

11.  Vijećnica Općine Suhopolje, Suhopolje, 
Trg svete Terezije 10

12.  Vijećnica Općine Nova Bukovica, Nova 
Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1

13.  Vijećnica Općine Voćin, Voćin, Trg 
Gospe Voćinske 11

Članak 4.

Zahtjev za sklapanje braka i životnog 
partnerstva izvan službenih prostorija iz članka 
3. ove Odluke, podnosi se matičaru matičnog 
ureda nadležnog za mjesto u kojem se brak ili 
životno partnerstvo namjerava sklopiti.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o određivanju službenih prostorija za 
sklapanje braka i životnog partnerstva Klasa: 
023-01/20-01/08, Urbroj: 2189/1-05/08-20-01 
od 9. travnja 2020. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u “Službenom glasniku” Virovitičko-
podravske županije.

ŽUPAN 
Igor Andrović, dipl.oec.,v.r.
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ODGOVORNI UREDNIK: Ivan Horvat, dipl.iur.
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Na temelju Mišljenja Ministarstva kulture i prosvjete, na 
“Službeni glasnik” ne plaća se osnovni porez na promet 
proizvoda i usluga po članu 19. točke 12. stavak 2. 
Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.


