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Назив на СЗ Поставувач на подови 

Код на СЗ 

 

 

Сектор Градежништво и геодезија 

Ниво на 

сложеност на 

работни 

задачи 

 

III (трето) 

Опис на 

занимањето 

Во своето секојдневно работење поставувачот на подови ги планира и 

организира активностите од својот делокруг на работење, поставува 

различни видови подови (паркет, паркетни подни панели од различен вид 

и со различни димензии, ламинантни подови, текстилни подни облоги, 

линолеумски подни облоги, плутани подни облоги, гумени подни облоги и 

облоги од други вештачки материјали), кои може да се обични или 

украсни. Покрај ова, поставувачот на подови изработува и вградува 

прагови, врши обложување на скали, врши стругање и лакирање на 

постоечките дрвени подови и доколку е неопходно врши поправки. Тој/таа 

ја чита техничката документација, врши мерења на теренот каде се 

изведуваат работите и ја подготвува подлогата за подот и лепилото 

зависно од видот на подот. Тој/таа води работна документација и ги 

изведува комерцијалните задачи кои се во делокругот на 

неговото/нејзиното работење. 

Тој/таа го координира изведувањето на работите со останатите 

изведувачи  и комуницира со нив на етички и професионален начин во 

согласност со начелата на еднаквост во однос на род, раса, 

националност, култура, религија, итн.  

Тој/таа ги применува правилата за техничка безбедност, заштита при 

работа, заштита на животната средина и ги исполнува стандардите за 

обезбедување квалитет за изведените услуги.             

Изработува спецификација и набавува потребен материјал според 

предмер и пресметка со примена на ИКТ (информациски комуникациски 

технологии).  Води грижа за чисто работно место. 
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Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

1.  Планирање и 

организирање 

работни 

активности 

Анализира, 

планира и 

организира 

активности на 

поставувачот на 

подови 

1. Чита техничка документација која е 

неопходна за да се изведе работната 

задача  

2. Подготвува временски распоред за 

изведување на работите во целост и по 

фази во согласност со работните задачи, 

a кога е неопходно во соработка со 

претпоставените/инженерите/ 

овлaстените стручни лица  

3. Планира неопходни ресурси/ динамички 

план (материјали, опрема  и човечки 

ресурси)  

4. Проверува усогласеност помеѓу 

техничката документација и условите на 

градилиштето со фокус на еколошките 

практики и регулативи 

5. Организира работна група/изведувачи 

кои се задолжени за изведување на 

подови 

6. Координира сопствени активности со 

оние на соработниците и деловните 

партнери 

2.  Подготовка за 

работа  

Подготвува 

ресурси и 

работно место за 

изведување 

работи на подови 

 

1. Утврдува вид на подготвителна работа  

пред отпочнувањето на завршната 

обработка на површината 

2. Проценува работни услови во областа 

(температура, ниво на атмосферска 

влажност, присуство на влага, ветер, 

хигиена, опасности по безбедноста во 

објектот кои може да влијаат на личната 

безбедност и на еколошките регулативи, 

како и на регулативите за безбедност и 

здравје при работа, итн.) кои влијаат на 

правилното изведување на подовиите 

3. Избира и се грижи за техничката состојба 

на работниот алат и на опремата 

согласно прирачникот за користење и 

техничките безбедносни правила 

4. Подготвува вид и количина на материјали 

во согласност со нормите за 

потрошувачка на материјали за градежни 

работи и согласно техничката 

документација или барањата на 

корисникот и стандардите и политиките 

за одржливо работење 
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Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

5. Споделува информации со 

соработниците за специфичните 

карактеристики на работното место, 

техничката документација, временскиот 

распоред, мерките на заштита и методот 

на изведување 

6. Обезбедува соодветен и безбеден 

простор за складирање на матерјалот и 

алатот. 

7. Одредува хоризонтален и вертикален 

транспорт на материјалот. 

3.  Оперативни 

активности 

Подготвува 

површини за 

изведување 

работи на подови 

1. Врши проценка на квалитетот на 

површините каде треба да се изведат 

работите  

2. Заштитува внатрешна и надворешна 

столарија, ѕидни површини и останати 

елементи  

3. Отстранува постоечки подни облоги и 

претходни слоеви од површината   

4. Чисти/струга релевантните површини 

(отстранување на маснотии, нечистотии, 

итн.) со користење на соодветен алат и 

хемиски средства  

5. Проверува влажност на подлогата 

Обработува 

површини пред 

поставување на 

подови 

1. Рачнно или машински нанесува основен 

слој зависно од видот на површината и 

планираната намена на просторот 

2. Подготвува материјал за изработка на 

израмнувачки слој согласно техничката 

документација или барањето на 

корисниците 

3.  Нанесува издигнувачки нивоа и врши 

израмнување со користење на соодветен 

материјал и алат во согласност со 

техничката документација или барањето 

на корисниците   

4. Нанесува слоеви звучна и термичка 

изолација како и хидроизолациски 

слоеви согласно   техничката 

документација или барањето на 

корисниците  

5. Вградува носачи и под-конструкции на 

подигнати подови 
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Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

Вградува 

завршни подни 

обложни 

елементи на 

претходно 

подготвени 

површини 

1. Врши мерења на површината со 

користење на релевантни инструменти 

согласно техничката документација и 

барањето на корисниците 

2. Врши бележење и сечење на подните 

обложни елементи согласно мерките 

земени директно од терен и согласно 

техничката документација или барањето 

на корисниците  

3. Рачно или машински подготвува и 

нанесува соодветни врзивни средства на 

претходно подготвени површини и подни 

обложни елементи во согласност со 

технологијата пропишана од страна на 

производителот 

4. Вградува и поставува различни обложни 

елементи и нестандардни елементи 

(декоративни елементи, лајсни, итн.) во 

согласност со проектната документација 

или барањето на корисниците 

5. Подготвува и врши лиење на епоксидни 

подови 

6. Вградува подни елементи на претходно 

подготвена под-конструкција за 

подигнати подови 

Извршува 

завршни работи 

на подови 

1. Пополнува и обработува фуги  

2. Бруси, шмиргла, измива и чисти подни 

површини и облоги 

3. Вградува заштита за рабови, лајсни и 

други дополнителни елементи за подни 

облоги во согласност со техничката 

документација или барањето на 

корисниците 

4. Нанесува завршни слоеви на одредени 

видови подни облоги 

5. Чисти и складира алат и го расчистува 

работниот простор  

6. Подредува и складира преостанатиот 

материјал 

7. Проверува квалитет на изведени работи 

и доколку е неопходно врши санација на 

дефекти 
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Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

4. Комерцијални 

активности 

Набавува 

потребни 

средства, 

подготвува 

понуди и 

промотивни 

услуги 

1. Анализира пазар, достапност и цени на 

материјалите, алатите, опремата и 

другите средства за работа 

2. Врши избор, набавка и контрола врз 

неопходните материјали, алати и 

соодветната опрема, притоа почитувајќи 

ги начелата на одржлива животна 

средина  

3. Врши пред-мерење за работите (опис и 

количина на работите)  

4. Пресметува единечна цена за 

поединечните работни позиции врз 

основа на анализа на цени (трошоци за 

материјалите и чинење во време по 

единица мерка) 

5. Подготвува/учествува во подготовката на 

понуда за изведба на поставување на 

подови  

6. Промовира понуди и услуги на начин на 

кој тие би биле прилагодени за различни 

целни групи (саеми, презентации,  

дигитален маркетинг, итн.) 

5. Административни 

активности 

Води работна 
документација 
 

1. Пополнува работен налог во согласност 

со работната задача  

2. Рачно и/или електронски води/следи 

информации за набавки, залихи и 

потрошувачка на основни материјали, 

други предмети и работен алат 

3. Рачно или електронски води записи/ 

премери за изведените работи во 

книгата со мерки 

4. Рачно или електронски води и пополнува 

распоред за работното време на 

работникот во согласност со 

законодавството 

5. Рачно или електронски пополнува 

градежна книга и градежен дневник   

6. Подготвува извештаи за реализираните 

активности во соодветен формулар  

7. Рачно или електронски ја чува 

документацијата согласно актуелното 

законодавство  

8. Внесува податоци за фактури издадени 

на клиенти во соодветни записи 
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Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

6. Активности за 

обезбедување 

квалитет  

Обезбедува 

квалитет и 

корективни мерки  

1. Применува технички регулативи и 

стандарди за квалитет, како и внатрешни 

процедури при изведувањето на 

работните задачи  

2. Се грижи за правилното користење, 

чување и одржување на алатот, 

опремата, материјалите и уредите по 

нивната употреба, притоа целосно 

почитувајќи ги упатствата на 

производителот и заштитните еко-

стандарди  

3. Работи на својот професионален развој и 

ги следи трендовите поврзани со 

развојот на технологијата, материјалите, 

алатот и опремата за градежни работи  

4. Врши проверка по фази и конечна 

проверка на временскиот распоред и 

квалитетот во однос на изведувањето на 

работните задачи, а во согласност со 

својата компетентност 

5. Отстранува можни недостатоци за да 

обезбеди квалитет на изведените работи 

6. Оценува сопствено работење и 

работењето на соработниците со цел да 

го подобри квалитетот на работењето 

7. Одржување и 

поправање 

опрема 

Одржува  и 

поправа опрема и 

алат 

1. Ракува правилно со алатот за работа и 

машините за работа 

2. Чисти алат и соодветно го пакува и 

одложува на утврдено место по 

завршување на работите 

3. Редовно ја контролира исправноста на 

приборот, алатот и машините за работа 

4. Повикува сервисер за да изврши 

поправка на алатот и опремата на лице 

место, а доколку е потребно се носи во 

овластен сервис 

8. Комуникација Комуницира со 

претпоставени, 

соработници, 

клиенти и со 

релевантните 

институции 

1. Бара информации и појаснувања од 

неговиот/нејзиниот претпоставен кои се 

неопходни за изведувањето на 

работната задача  

2. Дава упатства на соработниците за 

изведување на работните задачи со 

користење на јасна и стручна 

терминологија  
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Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

3. Воспоставува транспарентна и високо 

квалитетна комуникација со 

претпоставени, соработници и клиенти, 

како и со релевантни институции 

следејќи ги начелата на деловна 

комуникација и тимско работење  

4. Комуницира со клиентите, 

претпоставените и со институциите со 

примена на современа информациско-

комуникациска и помошна технологија 

5. Користи соодветна стручна 

терминологија која доколку е неопходно 

е преведена на разбирлив начин за 

корисниците  

6. Решава недоразбирања со клиентите и 

соработниците со примена на соодветни 

техники  

7. Известува претпоставени и клиенти за 

изведени работни задачи со користење 

на јасна и стручна терминологија  

8. Постапува во согласност со начелата за 

еднаквост во однос на пол, раса, 

националност, култура, религија, итн. 

при комуникацијата и во односите со 

клиентите, надворешните соработници и 

другите лица 

9. 

 

 

 

 

Здравје, 

безбедност и 

заштита на 

работата и на 

животната 

средина 

Применува 

процедури и 

мерки за 

безбедност и 

заштита при 

работа 

1. Користи заштитна опрема во работниот 

процес во согласност со релевантните 

стандарди и упатствата на 

производителот  

2. Утврдува и известува соработници за 

потенцијалните опасности во работната 

средина и при користење на опрема, 

алат и материјали 

3. Применува/проверува примена на 

хигиенско-санитарни-технички мерки за 

безбедност при работа пред, за време на 

и по работата  

4. Применува правни и внатрешни 

регулативи за управување со вонредни 

ситуации  

5. Користи и редовно ја проверува 

опремата и уредите согласно 

стандардите на производителот и 

упатствата за безбедност при работа  



 

8 
 

Бр. Функции на 
занимањето 

Задачи за 
занимањето  

Компетенции на занимањето  

6. Применува превентивни мерки со цел да 

го зачува сопственото здравје и 

здравјето на соработниците 

Применува 

процедури и 

мерки за заштита 

на животната 

средина 

1. Применува правила за заштита на 

животната средина и еко стандарди  

2. Одлага, чува и подредува материјали и 

докумени на начин кој не е штетен за 

животната средина  

3. Подредува и одлага отпадни материјали 

од работниот процес во согласност со 

еколошките регулативи  

4. Изведува работни задачи со користење 

на електрична енергија и материјали во 

согласност со начелата на одржлив 

развој, зачувување на ресурсите и 

заштита на животната средина 

 

 
Знаење за занимањето / Вештини за занимањето: 
 

Знаење за занимањето: 

• Идентификува потребна техничка документација за изведба на работната задача 

• Објаснува постапка за изработка потребни спецификации според предмер и пресметка  
од проектната документација 

• Изложува постапка за изработка на понуда врз основа на предмерот од проектната 
документација 

• Објаснува постапка за изработка на динамички планови за материјал, опрема и човчки 
ресурси 

• Разликува  менаџерски функции (планирање, организирање, координирање, 
мотивирање и контролирање) 

• Набројува претходни, подготвителни, главни и завршни работи при изведба на подови 

• Објаснува влијание на работните услови врз непречено изведување на подовите 

• Набројува алати, прибор и машини за изведба  на подови  

• Опишува постапка за користење на алат опрема и машини, нивно одржување и 
складирање во согласност техничките правила за безбедност 

• Именува материјал за изработка на подлогата на која ќе се постави подот 

• Идентификува  материјал  за изведба на подови од  дрво, ламинатни подови, винилни-
ПВЦ,  подови од линолеум, самоливни подови, текстилни облоги и други видови подови 

• Опишува потребен простор за складирање на материјалот и начини на складирање на 
материјалот 

• Објаснува постапка и средства за хоризонтален и вертикален транспорт на 
материјалот до работното место 

• Опишува постапка за подготовка на површините за изведба на подови, заштита на 
столаријата, ѕидни површини и останати елементи 

• Објаснува постапка за отстранување на постоечки подни облоги и други претходни 
слоеви 

• Дискутура за  улогата на влажноста на подната подлога при изведување на подови 
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• Објаснува постапка за подготовка на материјалот и обработка на површините пред 
поставување на подот (израмнувачки слој, издигнувачки нивоа, слоеви на звучна, 
термичка изолација, хидроизолација и подконструкција на подигнати подови)  

• Образложува постапка на мерење, бележење и сечење на подните обложни елементи  

• Опишува постапка за подготовка и нанесување на соодветни врзни средства врз 
претходно подготвени површини во согласност со технологија пропишана од 
производителот 

• Набројува материјали за изведба на подни облоги и обработка на агли и фуги 

• Објаснува постапка на нанесување на различни обложни елементи и нестандардни 
елемнти(декоративни елементи и лајсни) 

• Опишува постапка на лиење на епоксидни подови  и вградување на подни елементи на 
претходно подготвена подконстрикција 

• Опишува изведба на завршни работи на подови (обработка на фуги, заштита на рабови 
и нанесување на завршни слоеви на одредени видови подови) 

• Разликува техничка документација (работен налог, евиденција  на работни часови, 
градежен дневник и градежна книга, фактури и др. документи) 

• Презентира изработка на техничка документација со примена на ИКТ 

• Наведува техничка регулатива, правила и прописи за потребен квалитет на изведените 
подови 

• Разликува фази на работа и начин на контрола на квалитет на секоја фаза при 
изведување на подови 

• Опишува постапка за креирање на рекламен материјал за промоција на својата работа 

• Идентификува можности на пазарот и следи трендови на локално и регионално ниво 

• Дискутира за важноста на професионален развој и доживотно учење 

• Образложува ефекти од  правилна комуникација со претпоставените, соработниците, 
клиентите и со релевантните институции 

• Набројува и опишува процедури и мерки за безбедност и заштишта при работа 

• Толкува процедури  и мерки за заштита на животната средина (примена на електрична 
енергија и материјали во согласност со начелата за одржлив развој 

• Објаснува постапка на третирање на градежен отпад 
 

 

Вештини за занимањето: 
 

• Планира неопходни ресурси/ динамички план (материјали, опрема  и човечки ресурси)  

и подготвува временски распоред во соработка со претпоставените 

• Чита техничка документација и проверува усогласеност помеѓу техничката 

документација и условите на градилиштето со фокус на еколошките практики и 

регулативи 

• Анализира пазар, достапност и цени на материјалите, алатите, опремата и другите 
средства за работа 

• Пресметува единечна цена за поединечните работни позиции врз основа на анализа на 

цени 

• Изработува спецификација на потребен материјал, опрема, алат и машини врз основа 

на предмерот од техничката документација 

• Подготвува/ учествува во подготовката на понуда за изведување на задачите на 

поставувачот на подови  и промовира понуди 

• Проценува работни  услови (температура, атмосферска влажност, присуство на влага, 

ветер, хигиена, опасности по безбедноста во објектот) кои влијаат на правилното 

изведување на подовиите 
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• Дава упатства на соработниците за изведувањето на работната задача со користење на 

јасна и стручна терминологија   

• Избира, применува и се грижи за техничката состојба на работниот алат и на опремата 

во согласност со релевантните стандарди и упатствата на производителот  и ги 

известува соработниците за потенцијалните опасности во текот на работата 

• Обезбедува соодветен и безбеден простор за складирање на матерјалот и алатот и 

врши хоризонтален и вертикален транспорт на материјалот. 

• Подготвува материјали во согласност со нормите за потрошувачка на материјали за 

градежни работи и согласно техничката документација или барањата на корисникот и 

стандардите и политиките за одржливо работење 

• Заштитува внатрешна и надворешна столарија, ѕидните површини и останатите 

елементи  

• Проценувана квалитетот на површините каде треба да се изведат работите  

и отстранува постоечки подни облоги и претходните слоеви од површината доколку има 

потреба  

• Врши обработка на  површината пред поставување на подот (израмнувачки слој, 
издигнувачки нивоа,слоеви на звучна, термичка и хидроизолација и подконструкција на 
подигнати подови)  

• Вградува и поставува различни обложни елементи и нестандардни елементи 
(декоративни елементи, лајсни, итн.) во согласност со проектната документација или 
барањето 

• Подготвува и врши нивелирање и  лиење на епоксидни подови 

• Вградува подни елементи на претходно подготвена под-конструкција за подигнати 
подови 

• Пополнува и обработува фуги, вградува заштита за рабови, лајсни и други 
дополнителни елементи за подни облоги во согласност со техничката документација  

• Бруси, шмиргла, измива и чисти подни површини и облоги и го проверува нивниот 
квалитет 

• Одложува  градежен отпад во согласност со законската регулатива 

• Пополнува техничка документација (работен налог, евиденција на работни часови, 

градежен дневник, градежна книга и друга потребна документација) со примена на ИКТ  

• Рачно и/или електронски води/го следи водењето на информации за набавки, залихи и 

потрошувачка на основни материјали, други предмети и работен алат 

• Применува технички регулативи и стандарди за квалитет, како и внатрешни процедури 

при изведувањето на работните задачи  

• Работи на својот професионален развој и ги следи трендовите поврзани со развојот на 

технологијата, материјалите, алатот и опремата за градежни работи  

• Проверув квалитет  по фази и вкупен квалитетот на извршените работи 

• Воспоставува транспарентна и високо квалитетна комуникација со претпоставените, 

соработниците и клиентите, како и со релевантните институции следејќи ги начелата на 

деловна комуникација и тимско работење  

• Постапува во согласност со начелата за еднаквост во однос на пол, раса, 

националност, култура, религија, итн. при комуникацијата и во односите со клиентите, 

надворешните соработници и другите лица 

• Применува/ ја проверува примената на хигиенско-санитарни-технички мерки за 

безбедност при работа и пред, за време на и по работата  

• Применува правни и внатрешни регулативи за управување со вонредни ситуации  
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• Применува превентивни мерки со цел да го зачува сопственото здравје и здравјето на 

соработниците 

• Применува правила за заштита на животната средина и еко стандарди со користење на 

електрична енергија и материјали во согласност со начелата на одржлив развој, 

зачувување на ресурсите и заштита на животната средина 

 

 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик 

Способен е да споделува и толкува концепти, размислувања, налози, 

факти, барања и ставови, во усна и во писмена форма, да остварува 

јазична интеракција со колеги, клиенти, добавувачи, корисници на 

производите од областа на градежништвото. Способен е да користи 

различни видови документација што се однесува на дизајнот на подот 

и функционалните процеси, да пребарува, собира и обработува 

информации и документација и да ги формулира и изразува 

сопствените усни и писмени аргументи на убедлив начин соодветен 

на контекстот. 

 

Комуникација на странски јазик 

При потреба од користење странски јазик во специфичен општествен 

и културен контекст поврзан со работата, способен е да разбере, 

искажува и  толкува концепти, размислувања, факти и ставови, во 

усна и во писмена форма. Способен е да го користи странскиот јазик 

со цел компетентно да го следи напредокот во професијата и да ги 

надградува сопственото знаење. 

 

Математички компетенции и основни компетенции во областа на 

науката и технологијата  

Применува математички операции и знаење во објаснување и 

решавање на  задачи за време на секојдневната работа. Користи и 

работи со компјутер и дополнителни алатки/софтвер. Се надградува 

во областа на геометријата и други математички области, во 

зависност од видот на барањта на клиентите.  

 

Дигитални компетенции 

Користи ИТ-технологија и софтвер за да може да ги разбира 

работните задачи, комуницира, пребарува, собира и обработува 

дигитални информации и ги користи за потреби поврзани со 

работните задачи.  

 

Учење како се учи 

Способен е да пристапи, стекне, обработи и усвои ново знаење и 

вештини заради личен напредок, како и да ги примени истите за 

унапредување на работата. Способен е да управува со сопственото 

учење, кариера и работни рутини. Истраен е во учењето но и во 

учењето за време на работата со соработниците 
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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, да покажува 

толерантност, да изразува и разбира различни гледишта, и да 

создава доверба. 

 
Чувство за иницијатива и претприемништво 

Покажува иницијатива за реализирање на важните идеи и нивно 

спроведување во дела со цел да се подобрат состојбите. Способен е 

да ги препознае можностите и да иницира  подобрување на 

состојбите во различни ситуации. Придонесува кон развојот на 

култура која ги поддржува иницијативите и иновациите и ги 

препознава различните вештини на сите во рамките на службата. 

 

Културолошка свест и културно изразување 

Го препознава и го цени креативниот израз на идеи, искуства и 

емоции и соодветно ги поврзува со членовите во тимот. Ги 

приближува сопствените креативни и експресивни ставови со 

размислувањата на другите членови во тимот и ги изразува на 

соодветен начин, со што, всушност, се подобрува ефикасноста во 

нивното работење. 

 

Посебни услови 

Работна средина и работни услови: Поставувачот на подови 

работи во затворен, полуотворен и отворен простор во згради и други 

објекти. Работата му наложува работење во простор кој честопати е 

под влијание на неповолни фактори (климатски фактори, прашина, 

бучава, итн.) и/или на ризик од изложеност на опасни супстанци. 

Активностите на поставувачот на подови наложуваат физички активна 

работа која се изведува во различни позиции. Поставувачот на 

подови честопати е изложен на екстремни работни услови (бучава 

која ја попречува нормалната комуникација, работење во мал/тесен 

простор, лошо осветлување, прашина....), како и ризик од пад, 

механички повреди, итн. Неговото/нејзиното работење подразбира 

имагинација и креативност при декоративните работи, како и 

прецизност и точност. Тој/таа вообичаено работи прекувремено во 

зависност од организацијата на работата, но во согласност со 

актуелното законодавство. 

 

Односи со други професии:  

Професијата поставувач на подови е во корелација со следниве 

занимања: поставувач на плочки, монтер за изолација, столар, тесар,  

поставувач на дрвени подови, гипсар, техничари, архитект, градежен 

инженер и други занимања во областа на градежништво. 
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Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

Соодветни индустриски стандарди и прописи за:  

• Закон за работни односи 

• Закон за градење 

• Закон за безбедност и здравје при работа 

• Закон за заштита на лични податоци 

• Закон за заштита на животната средина 

• Закон за управната инспекција 

• Закон за ДДВ 

• Закон за заштита на потрошувачи 

• Закон за облигациони односи 

 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување  

 
 
 
 

Датум на 
ревизија  

 

 


