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Назив на СЗ Оператор за проектирање, изведба и одржување на зелени 
површини 

Код на СЗ 1410.40.02 
Сектор ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО 
Ниво на 
сложеност на 
работни 
задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот на занимањето Оператор за проектирање, изведба и 
одржување на зелени површини, се дефинираат потребните знаења, 
вештини и компетенции на ова занимање за извршување на работни 
активности во областа на пејсажната архитектура. Операторот за 
проектирање, изведба и одржување на зелени површини самостојно ја 
планира и организира работата при техничка изработка на проект, 
изведба на терен, одржување и заштита на зелени површини, изработка 
на цветни аранжмани (внатрешни, надворешни, собни), уредување на 
ентериер и екстериер,  садење, следење на здравствената состојба на 
садниот материјал и помага при спречување на растителни болести и 
штетници. Раководи со екипите за изведба на проектот на терен, дотур 
на земја и саден материјал, изнесување на шут и отпадоци, и одржување 
на зелените површини. Обезбедува транспорт на садниот материјал од 
расадник, учествува во испораката, доставува податоци до чуварската 
служба за безбедност, го следи управувањето и одржувањето на 
специјализирани машини за косење и одржување на тревните површини 
и дрвните видови, пополнува потребни извештаи, врши контрола на 
квалитет и надзор при садење на садници, маркирање на стебла кои ќе 
се поткаструваат или сечат во урбаните населби. Евидентира работен 
учинок за секој член од групата. Контролира спроведување на мерки за 
заштита при работа, поднесува извештај во случај на несреќа, учествува 
во технички прием на изведеното озеленување.  
 

 

Број функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање 
работни 
активности 

Изработува 
работна 
документација и 
врши проценка на 
потребната работа 

1. Изработува работна документација (план, 
нацрт, технички опис,шаблон); 

2. Чита проект, скици, планови,GPS уреди на 
постојна инфраструктура; 

3. Изработува план за распределба на 
работници по работни места; 

4. Пополнува, предвидува и пресметува 
техничка документација за количината и 
квалитетот на садниот материјал; 

5. Евидентира и документира по потреба; 
6. Води евиденција за учинокот на секој  
7. работник; 
8. Врши проценка на квалитетот на саден 

материјал; 
9. Селектира алати, опрема и механизација 

потребни за садење, озеленување, 
одгледување и заштита 

10. Врши проценка на потребното време 



 

2 
 

Број функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

потребно за изведба 
11. Реагира на одредени проблеми и барања 

од страна на вработените. 
 

2.  Подготовка за 
работа  
 

Планира, 
организира, следи 
и контролира 
работа во 
процесот кога се : 
 
• Изработува 

проект 

1. Ги следи и применува упатствата за работа 
за изработка на целокупна техничка 
документација; 

2. Учествува во компјутерска обработка на 
проектот; 

3. Врши премер и евидентира податоци за 
површина , постојно зеленило и останата 
инфраструктура, подземна и надземна 
инсталација; 

4. Идентификува проблеми,недостатоци и 
дава соодветни решенија; 

5. Дава свои мислења, предлози, забелешки 
за изработка на проект; 

6. Врши техничка обработка и архивирање на 
проектот низ сите фази – скица, идеен 
проект, главен и ортогонален проект, 

7. Ја организира техничката служба за 
навремена реализација на активностите. 
 

3. Оперативни 
активности  
 
 
 
 
 
 
 

•  Подготвува и 
уредува терен за 
реализација на 
проект 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Доделува работни задачи по инструкции; 
2. Дава упатства за расчистување на теренот 

од постојна вегетација и останата 
инфраструктура и парковски архитектурни 
елементи; 

3. Организира износ на шут, дотур на плодна 
почва и хумусна мешавина;  

4. Чита проект и дава насоки за планирање на 
теренот – наклон, експозиција и 
инфраструктура: 

5. Се грижи за исправноста на механизацијата 
за обработка на почва; 

6. Надгледува фина обработка на 
површината со култиватор; 

7. Организира по потреба рачен ископ и 
прекоп на земја и рачно разастирање на 
земја по површина; 

8. Надгледува орање и фрезирање на 
површината; 

9.  Контролира целокупен процес на 
обработка на површина; 

10. Следи начин на изведба;  
11. Сместува машини, уреди, алати и опасни 

работни средства на одредено место во 
согласност со прописи; 

12. Проверува квалитет и навременост на 
извршените работи; 

13. Се грижи за примена на средствата за 
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Број функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Изведува проект 

на терен 
 

лична заштита како и за заштита на 
околината; 

14. Доделува работни задачи со инструкции; 
15. Води сметка за времето потребно за 

реализација на проектот;  
16. Се грижи за навремена испорака на 

садниот материјал и времето на негово 
пристигање и садење; 
 
 

1. Сортира растенија според, морфолошките 
карактеристики на дрвенестите, 
грмушестите,  цветните и зачински видови;  

2. Разликува видови и карактеристики на 
почвен супстрат; 

3. Идентификува видови и карактеристики на 
ѓубривата (органски и минерални) и 
начинот на нивна примена; 

4. Избира техника на садење на дрвенестите, 
грмушестите, цветните и зачински  видови 
растенија; 

5. Контролира  начин на чување на садници 
на соодветно место  се до моментот на 
садење; 

6. Се грижи за квалитетот и утврдува 
здравствена исправност  на садниот 
материјал;  

7. Бележи места каде треба да се садат 
садниците согласно проектот; 

8. Се грижи за правилно садење на 
севкупниот предвиден саден материјал; 

9. Организира одржување на ред и хигиена на 
објектот кој се изведува  

10. Води сметка за правилно и навремено 
поставување на системот за полевање и 
останата подземна инфраструктура; 

11. Информира за непредвидени промени во 
текот на реализација на проект – постоечки 
шахти и подземна инсталација; 

12. Следи и контролира подготвителна работа 
за сеење на семе, односно припрема на 
почвата за подигање тревник; 

13. Помага при извршување на груба и фина 
обработка на површината пред сеење; 

14. Предлага начини на  одводнување на 
обработената почва; 

15. Следи примена на мерки на нега на 
новоподигнат тревник -  поливање и 
заштита; 

16. Се грижи за целокупната механизација и 
опремата и алатите на терен. 
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Број функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  • Одржува зелени 
површини 

 

1. Доделува работни задачи со инструкции; 
2. Води сметка за исправноста на потребните 

машини и алати за одржување; 
3. Информира за евентуални штети на 

зеленило и узурпација на зелените 
површини;  

4. Организира припрема на површини за  
замена и пресадување на цветни култури 

5. Контролира процес на пресадување на 
материјалот и примена на заштитни методи 

6. Се грижи за целосно извршување на 
активностите предвидени во одредени 
работни упатства и во согласност со 
претходно пропишани инструкции; 

7. Води сметка за навремено и правилно 
косење на површините; 

8. Применува по потреба рачно косење на 
тревник; 

9. Организира  чистење на тревникот со 
гребули и износ на искосена трева или 
лисна маса од тревните површини со 
камион до депонија; 

10. Води сметка за чистење на тревниците од 
отпадоци и шут 

11. Води сметка за правилно окопување на 
дрвјата, грмушките, живата ограда, розите, 
перените и сезонското цвеќе; 

12. Организира прашење на сезонското цвеќе; 
13. Води сметка за навремено и правилно 

кроење на грмушките и розите; 
14. Организира чистење на снег од дрвјата со 

рачен алат; 
15. Организира полевање на дрворед со 

цистерна и одредува потребна количина 
вода, на места каде не е обезбедено 
полевање со систем;  

16. Организира одржување на корита и 
жардињери во урбаните населби, 
булеварското и блоковското зеленило; 

17. Води евиденција за непосредните 
извршители (оператори) и доставува 
месечен извештај за нивната работа; 

18. Информира за настанати штети во 
зеленилото;  

19. Информира за заболени и оштетени дрвја и 
друга вегетација; 

20. Учествува во маркирање на дрвја за 
поткастрување или сечење; 

21. Води сметка за кроење и проретчување на 
гранки на дрвја во дрворед; 

22. Организира чистење на место за работа од 
различни препреки и инсталација; 
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Број функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

23. Контролира припрема на моторна пила за 
сеча; 

24. Организира изнесување на дрвна маса од 
зеленило по интервенција; 

25. Изготвува испратница за транспорт на 
трупците 
 

  • Врши нега  и 
заштита на 
вегетацијата и  
постојното 
зеленило   
 

1. Применува процедури, работни упатства и 
инструкции при садење,полевање и 
прихрана на дрвјата и тревните површини; 

2. Следи и контролира правилна употреба на 
опрема, алат и прибор за садење; 

3. Проверува и утврдува процент на оштетена 
површина; 

4. Подготвува и додава потребна количина  
храна на почвата; 

5. Анализира и утврдува потребна доза за 
прихранување на почвата; 

6. Утврдува болести и штети на дрвјата и 
тревната површина;  

7. Организира уништување на коров со 
хербициди; 

8. Применува соодветна механичка и хемиска 
метода на заштита. 

9. Утврдува и обележува заболени садници и 
применува соодветни мерки;  

10. Информира за селекција и отстранува 
деградирани и исушени дрвја, грмушки и 
цвеќе; 

11. Планира чистење и одржување на трева и 
патеки од плевел; 

12. Следи упатства за нега на стебла со 
кастрење на гранки,ретчење,чистење итн. 

13. Забележува избрани стебла за заштита; 
14. Следи инструкции за преглед на  дрвја и 

забележува болести; 
15. Информира за евентуални ентомолошки и 

фитопатолошки болести. 
16. Подготвува и проверува опрема пред 

употреба, во текот на процесот и по 
завршување на самата постапка; 

17. Воочува  разлики во тревните површини и 
применува мерки за дополнување и 
заштита 

18. Води сметка и навремено информира за 
заштита од пожари 
 

  • Изработува 
цветни 
аранжмани 
(внатрешни, 

1. Го одредува местото за изработка на 
аранжманот; 

2. Ја подготвува површината за садење; 
3. Ја подготвува  амбалажата за изработка на 
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Број функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

надворешни, 
собни) 

 

аранжман –саксија, терариум итн.; 
4. Следи инструкции за количината и видот на 

саден материјал;  
5. Обезбедува неопходни материјали за 

изработка на аранжманот (саксии, подлога, 
дренажа, супстрат) 

6. Следи процес на изработка на аранжманот; 
7. Се грижи за квалитативна и квантитативна 

употреба на соодветни средства и саден 
материјал; 

8. Контролира квалитет на садење   
9. Следи постапки на безбеден транспорт на 

аранжманот; 
10. Применува инструкции за прихрана и 

заштита на садниот материјал;  
11. Одбира и подготвува растителен материјал 

за изработка на аранжман (режано цвеќе, 
собни растенија, гранки, суво цвеќе, 
овошје, зеленчук и сл.); 

12. Ја познава и користи опремата за 
аранжирање; 

13. Изработува растителни аранжмани за 
различни пригоди; 

14. Ги познава правилата, стиловите и 
техниката на аранжирање; 

15. Ги познава биолошките, еколошките и 
декоративните својства на растителниот 
материјал кој најчесто се користи во 
биодекорацијата; 

16. Следи чистење на режаното цвеќе од 
трнови и неадекватни делови (долги дршки, 
исушени врвови); 

17. Обезбедува потребни средства за заштита; 
18. Се грижи за одржување на ред и хигиена на 

објектот кој се изведува;  
19. Пополнува испратници за садниот 

материјал; 
20. Води евиденција за учинокот на секој  
21. работник, 
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Број функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

  • Уредува 
ентериери и 
екстериери 

 

1. Доделува работни задачи по инструкции; 
2. Води сметка за времето потребно за 

изведба;  
3. Чита скица и спецификација на саден 

материјал; 
4. Се грижи за навремена испорака на 

садниот материјал и времето на негово 
пристигање и садење; 

5. Контролира  начин на чување на садници 
на соодветно место  се до моментот на 
садење, 

6. Се грижи за квалитетот и утврдува 
здравствена исправност  на садниот 
материјал;  

7. Организира садење на материјалот според 
одредена спецификација; 

8. Бележи места каде треба да се садат 
садниците согласно скицата и упатствата; 

9. Се грижи за правилно садење на 
севкупниот предвиден саден материјал; 

10. Организира распоред на материјалот во 
просторот; 

11. Обезбедува потребни алати и средства; 
12. Обезбедува неопходни материјали за 

изработка на аранжманот ( саксии, подлога, 
дренажа, супстрат); 

13. Врши контрола при изработка на детали 
(поставување камења,ризла,патеки, ниски 
огради итн); 

14. Води сметка при поставување на 
инсталација ( систем за наводнување , 
светилки); 

15. Се грижи за одржување на ред и хигиена на 
објектот кој се изведува;  

16. Обезбедува потребни средства за заштита; 
17. Пополнува испратници за садниот 

материјал; 
18. Води евиденција за учинокот на секој  
19. работник; 

 

 

4. Комерцијални 
активности  

Транспортира  
садници на терен 
за уредување  

1. Организира транспорт на садници; 
2. Утврдува време за транспортот на садници;   
3. Организира испорака на саден материјал 

за уредување и продажба; 
4. Организира продажба на останати 

производи за уредување (хумусна 
мешавина, плодна земја, средства за 
прихрана, парковски елементи, лековити 
растенија, божиќни дрвца, шишарки); 

5. Наплаќа услуги уредување, транспорт на 
земја, износ на шут и отпадоци  итн. 



 

8 
 

Број функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

5. Адиминистрат
ивни 
активности  
 

Евидентира 
извршени работни 
налози и води 
евиденција 

1. Води евиденција за потрошен материјал 
(гориво, масло); 

2. Води евиденција за остварена норма и 
нормативи и извршени работи; 

3. Води евиденција за работни саати на секој 
член од групата; 

4. Води записник за примопредавање на 
уреденото зеленило 

5. Води евиденција за операциите при 
одржување; 

6. Води дневни забелешки за тековни 
активности 
 

6. Активности за 
обезбедувањ
е на квалитет 
 
 
 
 

Контролира 
квалитет во 
процесот на 
проектирање, 
изведба и 
одржување на 
зеленило 
 
 
 
 
 

1. Контролира техничка исправност на 
уредите за мерење и проектирање 
(компјутери, пантлика, GPS уреди) 

2. Контролира хигиена и исправност на 
садници,  алати и механизацијата; 

3. Контролира соборување и кроење на 
стебла; 

4. Проверува садници после садење во 
почва; 

5. Контролира прием на саден материјал 
квалитативно и квантитативно; 

6. Известува за појавените болести и други 
штетници; 

7. Врши контрола на теренот каде што се 
изведуваат работите. 
 

7. Одржување и 
поправање 
опрема  
 
 

Информира за 
евентуални 
дефекти 

1. Информира за одделни дефекти во 
одделот за одржување на механизацијата; 

2. Информира за потребен број на алат и 
прибор за работа. 

8 Комуникација 
 
 
 
 
 

Комуницира  со 
други лица на 
работа или на 
работилиште и 
работа во тим 
 

1. Соработува со непосредните извршители 
во процесот на работа и со одговорните 
лица; 

2. Се прилагодува во производни тимови; 
3. Применува основна усна деловна 

комуникација во тимот; 
4.  Комуницира со корисниците на услуги и 

производи; 
5. Прилагодува комуникациски стил согласно  

соговорникот при решавање на проблеми и  
6. и реализација на одредени налози; 
7. Користи однапред договорена визуелна и 

вербална комуникација на работилиште; 
8. Применува уреди и направи за 

комуникација во работен процес; 
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Број функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

9 Здравје, 
безбедност и 
заштита при 
работа и 
животната 
средина 
 

Применува мерки 
за лична заштита 
на здравјето 
 
 

1. Контролира користење на заштитна опрема 
и се грижи за безбедноста при работа; 

2. Контролира контролни точки во процесот 
на изведба на проектот; 

3. Дава прва помош во случај на повреди; 
4. Работи на сигурен начин користејќи 

основни, посебни и признати правила на 
ЗНР; 

5. Се грижи за примена  на упатствата и 
обуките при заштита на работа. 
 

Пакува и складира 
опасен отпад 

1. Ракување со опасни хемиски материјали 
при употреба   согласно прописите и 
упатствата; 

2. Складирање и чување на опасни 
материјали  согласно прописите и упатства. 
 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 

Знаење за занимањето: 

• Наведува етапи во процесот на проектирање, подигање и одржување на зелените 
површини; 

• Објаснува фази на проект и спецификација на саден материјал, изработка на 
испратници; 

• Забележува и пријавува штети на садниот материјал од болести и штетници; 
• Евидентира и пополнува на месечен извештај; 
• Одржува хигиена и исправност на опремата и нејзината поврзаност во процесот на 

уредување и одржување на вегетацијата и зеленилото ; 
• Разликува видови дрвја и грмушки и останат цветен материјал; 
• Идентификува критични контролни точки во процесот на уредување и одржување на 

зелените површини 
• Идентификува  здравствена исправност на саден материјал; 
• Утврдува редослед на активности во проектирање и изведба на терен; 
• Познава постапки за одржување на хигиената на алат и механизација, пред и после 

завршување на работата 
• Специфицира потребни материјали; 
• Контролира садење,соборување и кроење на стебла; 
• Информира за мерки за заштита на садниот материјал; 
• Селектира саден материјал на терен при изведба; 
• Разликува испратници за превоз на садниот материјал; 
• Анализира начини на испорака и продажба на саден материјал; 
• Утврдува услови за реализација на проект и изведба на проектот на терен; 
• Писмено известува за оштетување на вегетацијата и тревните површини 
• Писмено известува за бесправна узурпација на зелените површини; 
• Чита скици и  планови за уредување на екстериер и ентериер; 
• Надгледува процес за изработка на цветни аранжмани; 
• Утврдува начини на транспорт  на саден материјал, земја и цветни аранжмани; 
• Применува оперативен план за заштита на зеленилото од пожари; 
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• Дава прва помош во случај на повреда на непосреден извршител 
• Поседува техничка и јазична писменост; 
• Утврдува параметри за извршени активности во текот на целокупниот процес; 
• Пресметува и евидентира потрошени заштитни средства  
• Објаснува постапки за контрола и одржување на заштита на садниот материјал при 

појава на плевели, болести и штетници; 
• Развива критериуми според кои се определува здравствената исправност на 

вегетацијата и тревните површини; 
• Следи процес на проектирање, садење и одржување на зеленилото; 
• Разликува видови на садници; 
• Селектира видови садници и нивната употреба согласно проектот 
• Чита параметри за правилна употреба на средствата за заштита и третирање на 

садниот материјал и тревната површина 
• Идентификува одделни дефекти кај машините и алатите; 
• Применува процедури за време на отстранување на дефекти; 
• Избира начини на изведба до отстранување на дефект 
• Предвидува можни повреди од неправилно ракување со алат и механизација; 
• Детектира критични контролни точки во процесот на изведба и одржување на 

зеленило. 
 
Вештини за занимањето: 
 

• Планира изведба на проектот согласно дневен налог на работа; 
• Извршува прием и контрола на здравствена исправност на садниот материјал; 
• Контролира тек на садење; 
• Подготвува почвен супстрат за садење 
• Подготвува и додава тресет, согласно пропишани постапки и процедури во одреден 

сооднос; 
• Селектира и проверува алат пред употреба; 
• Превзема активности за прекин со работа  во итни случаи кои влијаат на безбедноста 

и здравјето при работа; 
• Управува со своето време; 
• Се справува со тешкотии и конфликти при работата; 
• Реагира при појава на непредвидени застои и неправилности во тек на изведбата ( 

непредвидена подземна инсталација или градежен шут) 
• Евидентира во секоја фаза од изведбата; 
• Пополнува деловна документација 
• Избор на методи за контрола на квалитет; 
• Комуницира со непосредни производители, стопанственици и индивидуалци; 
• Применува правила за работно комуницирање; 
• Соодветно реагира  во ситуации на опасност при работа, повреди и проблематични 

ситуации; 
• Дава прва помош во случај на повреди; 
• Комуницира на соодветен начин при решавање на проблеми, организација и работи 

во извршување на одделни задачи 
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Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик:  
Способен е да споделува и толкува различни концепти, 
размислувања, чувства, факти и ставови во усна и писмена форма и 
остварува јазична интеракција со претпоставените и членовите на 
работните групи 
 
Комуникација на странски јазици:  
Кога постои потреба,способен е да го користи странскиот јазик со цел 
непречено разбирање со деловни субјекти и инвеститори и 
компетентно да изврши спроведување на активностите, како и да го 
следи напредокот во професијата и да го надградува сопственото 
знаење и вештини во сферата на пејзажната архитектура и 
одржувањето на зелените површини  
 
Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата: 
Применува нумеричко размислување и знаење во решавање на низа 
задачи за време на секојдневната работа со опремата и вработените. 
Користи технолошки алатки и податоци потребни за извршување на 
задачите и собира податоци потребни за пресметување при 
проектирање и изведба на терен, уредување на ентериерите и 
екстериерите  
 
Дигитални компетенции: 
Користи основна ИК технологија со цел да ја обезбеди најдобрата 
можна заштита и алатки, потребни во пејзажната архитектура. 
 
Учење како се учи: 
Способен е да стекне, обработи и усвои нови знаења и вештини за 
личен развој, како и да ги примени истите за унапредување на 
професијата. Истраен е во учењето за време на работата со 
соработниците во полето на одржување и подигање зелени 
површини.  
 
Социјални/општествени и граѓански компетенции:  
Во секојдневното опкружување, способен е да манифестира лични, 
интерперсонални и интеркултурни компетенции за конструктивна 
комуникација со луѓе од различни профили, покажува толерантност, 
разбира различни гледишта,ставови и создава доверба.  
 
Чувство за иницијатива и претприемништво:  
Покажува иницијатива за реализирање на важни идеи и нивно 
спроведување во дело, согледува можности и предизвици за 
подобрување на различни ситуации, поддржува и вреднува 
иницијативи и иновации во рамките на службата, претпоставениот и  
членовите на тимот. 
 
Културолошка свест и културно изразување:  
Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и 
емоции и соодветно ги поврзува со самоподобрувањето на членовите 
во тимот. 
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Посебни услови 

Работни средини: Поголемиот дел од работата, операторот за 
проектирање, подигање и одржување на зелени површини ги 
реализира на отворен простор, како што се: расадник, објект за 
изведба, градско и вонградско зеленило, објекти со специјална 
намена, паркови и тн. Останатиот дел од работите ги врши во 
затворен простор, како што се: канцеларии, згради, складишта, 
работилници итн. Работното окружување на операторот е 
надворешен простор, отворени простори кои се проследени со 
екстремно ниски или екстремно високи температури. На отворениот 
простор техничарот е изложен на сите климатски услови: ниски и 
високи температури, ветер, снег, влажност на воздухот, кои влијаат 
на сигурноста и здравјето. Работи на механизација со зголемена 
опасност (моторни пили, трактори, тримери, косилки, опасен рачен 
алат итн.). Во својата работа мора да користи лични заштитни 
средства и направи.  
Работното време е регулирано, по правило работи во една смена. 

 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

• Закон за јавно здравје 
• Закон за санитарна инспекција 
• Закон за пазарна инспекција 
• Закон за работни односи 
• Закон за безбедност и здравје при работа 
• Закон за заштита на животна средина 
• Закон за заштита на лични податоци 
• Стандарди за пошумување според број на садници и површина 
• Стандарди во хортикултурата 
• Стандарди за транспорт на земја и саден материјал 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-7765/24 
Од 30.11.2017 година 
 

Датум на 
ревизија  

 

 

 

 


