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Важи за тржиште бивше Југославије јануар 2012 

Цене и општа правила програма МуЛеМа 

Коришћење програма МуЛеМа наплаћује се у облику месечне претплате. Износ накнаде 
зависи од категорије, која се одређује на основу месечне бруто провизије, коју агенција 
добија од осигуравача. Накнада укључује: 

 савете и помоћ корисницима путем телефона, е-маила или других комуникационих 
канала у успостављању, изменом и коришћењем система, разјашњавање нејасноће 
и решавање проблема у вези обрада, калкулација, штампања, конфигурације ... 

 све промене и надоградње програма, укључујући развојне активности, додавање 
нових функционалности, прилагођавање законодавства, прилагођавање променама 
у размени информација с осигуравачима, решавање грешака у раду програма ... 

Иницијална инсталација на рачунару, почетна обука и активна помоћ у конфигурацији 
програма и припрему првог месечног извештаја и обрачуна наплачује се у облику почетне 
претплате. 

Почетна претплата и цене за сваку категорију корисника наведени су у следећој табели:  

Категорија1 
Периода 
плаћања2 

Месечна бруто 
провизија1 

агенције у EUR 

Цена 
без ПДВ у 

EUR 

поч. претпл. једанпут  200,00 

1. месечно до 2.000 50,00 

2. месечно до 5.000    70,00 

3. месечно до 10.000  110,00 

4. месечно до 20.000 165,00 

5. месечно до 35.000 250,00 

6. месечно до 60.000 330,00 

7. месечно до 100.000 465,00 

8. месечно до 160.000 660,00 

9. месечно до 250.000 960,00 

Цене важе за коришћење програма на неограниченом броју рачунара, али на истој бази 
података. 

Компанија RaPro d.o.o. задржава право промене услова коришћења и цена. Клијент може 
било кад да откаже уговор уколико није другачије наведено у уговору  

Примјетбе: 
1. Категорија се утврђује од просека суме бруто провизије, коју агенција месечно 

добијала од осигуравача у последње три месеце. 
2. Може се уговорити годишња периода плаћања и користити 10% попуста. У 

случају промене категорји унутар периоде, порачунава се разлика у цени до 
закључка периоде. 

 
Додатне информације:  
ГСМ: +386 41 253 850,  
е-маил: info@rapro.si  
Интернет: www.rapro.si/mulema 
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