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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ ОБАВИЈЕСТИЛО ШКОЛЕ ДА

ЦЕНТРИМА ЗА БРИГУ О ДЈЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПОТРЕБАН КАДАР КОЈИ ДРЖАВА НЕ ШКОЛУЈЕ

ОДЛОЖЕ ПУТОВАЊА
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