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2.1 ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ПОДЗАКОНСКИТЕ
АКТИ
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2.1.1 ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКА
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Со овој закон се уредуваат следниве работи:
•Цели на енергетската политика и начинот на нејзината реализација.
•Енергетски дејности и начинот на регулирање на дејностите.
•Изградба на енергетски објекти.
•Статус и надлежност на Регулаторната комисија на Република
Македонија.
•Пазарот на електрична енергија, природен гас, на сурова нафта,
нафтени деривати, горива за траспорт и пазарот на топлинска
енергија.
•Услови за остварување на енергетска ефикасност и промоција за
користење на обновливи извори на енергија.
•Други прашања значајни за енергетиката.
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ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Дејностите од областа на енергетиката во смисла на овој закон
се наведени во членот 4 од Законот:

•Производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија.
•Снабдување со електрична енергија.
•Трговија со електрична енергија.

•Организирање и управување со пазарот на електрчна енергија.
•Пренос и дистрибуција на природен гас.
•Снабдување со природен гас.
•Трговија со природен гас.
•Производство и дистрибуција на топлинска енергија.
•Производство на топлинска енергија.
•Снабдување со топлинска енергија.
•Преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати.
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•Транспорт на сурова нафта или нафтени деривати преку нафтоводи,
односно продуктоводи.
•Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
наменети за транспорт.
Дејностите од членот 4 од Законот можат да го вршат домашни
и странски лица врз основа на лиценца издадена од страна на
Регулаторната комисија.
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ЦЕЛИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Целите на Законот за енергетика е да обезбеди:
•Сигурно, безбедно и квалитетно обезбедување со енергија и
енергенти.
•Создавање на ефикасен, конкурентен и финансиски одржлив
енергетски сектор.
•Потикнување на конкуренција на пазарите за енергија со почитување
на недискриминација, објективност и транспарентност.
•Интегрирање на енергетските пазари на Република Македонија во
регионалните и меѓународните енергетски пазари во согласност на
меѓународните ратификувани договори.
•Зголемување на енергетската ефикасност и потикнување на
искористувањето на обновливите извори на енергија.
•Заштита на животната средина од негативните влијанија при вршење
на одделни дејности од областа на енергетиката.
•Исполнување на обврските кои произлегуваат од меѓународните
ратификувани документи.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Регулаторната комисија има статус на правно лице и ги
регулира основните прашања од облста на енергетика, односно:

•Врши регулирање на прашањата во врска со енергетски дејности,
определени со Законот за енергетика.
Регулаторната комисија е независна во своето работење и
одлучување во рамките на надлежностите определени со Законот
за енергетика.
Регулаторната комисија се состои од пет члена од кои
едниот е претседател. Членовите и претседателот на Регулаторната
комисија ги именува и разрешува Собранието на Република
Македонија на предлог Владата на Република Македонија.
НАДЛЕЖНОСТИ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Заради обезбедување на ефикасно, конкурентно и
непречено функционирање на енергетските пазари, Регулаторната
комисија ги има следниве надлежности:
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•Донесува прописи и тарифни системи и донесува или одобрува
методологии за формирање на тарифи за регулирани енергетски
дејности.
•Врз основа на соодветни прописи, методологија и тарифни системи
донесува одлуки за цени и тарифи.
•Донесува пропис за начинот на формирање на цените за нафтени
деривати и за горива за транспорт и одлуки за цените на истите.
•Ги одобрува мрежните правила што ги донесуваат операторите на
енергетските системи.
•Донесува правила за пазарот на електрична енергија и пазарот на
природен гас.
•Води регистар на повластени производители и донесува одлука за
стекнување на статус на повластен производител.
•Ги одобрува плановите за развој и изградба на преносните и
дистрибутивните мрежи и го следи нивното навремено донесување и
спроведување.
•Покренува иницијативи и предлага донесување на нови и изменување
на постојните закони и други прописи од областа на енергетиката.
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ЛИЦЕНЦИ
Регулаторната комисија за енергетика издава лиценци за
вршење на енергетски дејности врз основа на Правилникот за
лиценци.
Вршителите на дејности од членот 4 од Законот не може да
започнат со вршење на дејноста без да им биде идадена лиценца од
Регулаторната комисија за енергетика.
Лиценцата се издава за период од 20 до 35 години во
зависност од видот на енергетската дејност, видот и обемот на
обврската во вршењето на енергетската дејност, како и барањето на
вршителот на енергетската дејност.
На едно лице може да му се издаде една лица за вршење на
две или повеќе енергетски дејности во следниве случаи:
•Производство на топлинска и електрична енергија во постројки за
комбинирано производство на топлинска и електрична енергија.
•Производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија
добиена од геотермални извори.
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ИЗГРАДБА НА НОВИ ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ
ИЗГРАДБА НА НОВИ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА
Нови објекти за производство на електрична и топлинска
енергија или производство на топлинска енергија можат да се градат ако
за тоа е издадено овластување за изградба на нови објекти за
производство на електрична и/или топлинска енергија, во согласност со
Законот.
Овластување е потребно и во случај на зголемување на
инсталираната моќност на постојните енергетски објекти.
Одлуката за овластување за изградба на нови или проширување
на постојните објекти за производство на електрична или комбинирано
проиводство на електрична и топлинска еенергија ја донесува Владата
на Република Македонија.

Одлуката за овластување за изградба на нови или проширување
на постојни објекти за производство на топлинска енергија ја донесува
советот на единицата на локалната самоуправа..
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Постапката за издавање на овластување за изградба на нови
или проширување на објекти за проиводство на електрична енергија,
комбинирано производство на електрична и топлинска енергија или
производство на топлинска енергија ќе биде заснована на начелата за
објективност, транспарентност и недискриминација.
Овластувањата се издаваат според критериумите што се
однесуваат на:
•Сигурност во снабдувањето со соодветен вид на енергија.
•Безбеност и сигурност на енергетскиот систем, објектите и опремата.
•Заштита на јавното здравје и сигурност.
•Заштита на животната средина.
•Енергетската ефикасност.
•Видот на примарната енергија.
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ИЗГРАДБА НА НОВИ ПРЕНОСНИ И ДИСТРИБУТИВНИ
СИСТЕМИ И ДИРЕКТНИ ВОДОВИ
Изградбата на нови системи за дистрибуција на електрична
енергија, на нови мрежи за пренос на природен гас и на нови објекти
за транспорт на сурова нафта и нафтени деривати се врши од страна
на правни лица врз основа на овластување.
Изградбата на нови системи за дистрибуција на природен гас
на одредено подрачје на Република Македонија се врши од страна на
правни лица врз основа на концесија доделена од страна на Владата
на Република Македонија. Периодот за кој се издава концесијата не
може да биде пократок од 20 години и не подолг од 35 години.
Изградбата на нови системи за дистрибуција на топлинска
енергија за подрачје на единица на локлната самоуправа се врши врз
основа на концесија на градба која ја доделва советот на единицата
на локалната самоуправа. Концесијата го содржи и правото на
вршење на регулирана енергетска дејност дистрибуција на топлинска
енергија. Периодот на кој се издава концесијата не може да биде
пократок од 20 години и подолг од 35 години.
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Директните водови за пренесување на електрична енергија или
пренесување на природен гас се градат врз основа на овластување за
изградба. Директните водови можат да се градат само во случаи кога
потрошувачот или снабдувачот не може да добие право на приклучок
или пристап на постоечки систем за пренос, односно дистрибуција на
електрична енергија или природен гас. Барањето за изградба на
директен вод се поднесува до Владата на Република Макдонија.
Директниот вод не се смета за дел од системите за пренос,
односно дистрибуција на електрична енергија или природен гас.

10/48

ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Производителот на електрична енергија може да врши
продажба на електрична енергија и/или системски услуги во земјата
и странство, снабдувачи со електрична енергија и операторот на
електропреносниот
систем
и
операторите
на
електродистрибутивните системи.
Производителот на електрична енергија е должен:
•Да обезбеди достапност на договорената енергија и/или
системските услуги до точката на прием во преносниот или
дистрибутивниот систем во согласност на лиценцата.
Операторот на електропреносниот систем ја одржува,
надградува и
проширува преносната мрежа, управува со
електроенергетскиот систем
на Република Македонија и
обезбедува поврзување на преносниот систем со преносните
системи на соседните земји. Операторот на електропреносниот
систем
е
одговорен
за
долгорочно
планирање
на
електропреносниот систем.
Правното лице што ја врши дејноста пренос на електрична
енергија не може да има лиценца за вршење дејностите
производство, дистрибуција, трговија и снабдување со електрична
енергија.
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Операторот на дистрибутивниот систем за електрична
енергија, за дистрибутивниот систем преку кој ја врши дејноста, има
обврска да го одржува,проширува и управува со дистрибутивниот
систем, како и да обебеди негово поврзување со електропреносниот
систем. Правното лице што ја врши дејноста дистрибуција на
електрична енергија не моше да има лиценца за вршење на
дејностите производство, пренос, трговија и снабдување со
електрична енергија.
Снабдувачот на електрична енергија набавува електрична
енергија од земјата и од странство заради продажба на потрошувачи,
трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот систем
или операторите на електродистрибутивните системи како и на
купувачи во странство.

Трговецот со електрична енергија купува електрична енергија
од земјата и од странство заради продажба на други трговци,
снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на
дистрибутивните системи, како и продажба на купувачи во странство.
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ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАС
Операторот на преносната мрежа за природен гас врши
пренос на природен гас во негова сопственост или преку мрежа на
која има право на користење и ќе соработува со операторот на
системот за пренос на природен гас заради одржување, надградба и
проширување на преносната мрежа. Операторот е должен да
инвестира во преносната мрежа, во согласност со планот за развој
на преносниот систем изработен од страна на операторот на
системот за пренос на природен гас, а одобрен од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
Правното лице носител на лиценца за пренос на природен
гас не може да има лиценца за вршење на дејностите управување со
системот за пренос, трговија или снабдување со природен гас.
Операторот на дистрибутивниот систем за природен гас, а
делот на територијата на Република Македонија на која ја врши
дејноста го одржува и доколку е економски исплатливо го
надградува и проширува дистрибутивниот систем, како и
обезбедува негово поврзување со ситемот за пренос на природен
гас.
Правното лице што врши дејност дистрибуција на природен
гас не може да има лиценца а вршење на дејноста трговија и
снабдување со природен гас.
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Снабдувачот со природен гас продава природен гас
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, производители
електрична и/или топлинска енергија, операторите на системите
пренос или дистрибуција на природен гас, како и снабдувачи
странство.

на
на
за
во

Трговецот со природен гас купува природен гас заради
препродажба на други трговци, снабдувачи, производители на
електрична и/или топлинска енергија, операторите на системите за
пренос на природен гас или на купувачи во странство.

19/48

ПАЗАР НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА
ТРАНСПОРТ
Во пазарот на нафта, нафтени деривати и горива за транспорт
вклучени се следниве вршители на енергетски дејности:
•Преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати.
•Производство на биогорива.

•Производство на горива наменети за транспорт со мешање на
фосилни и биогорива.
•Транспорт на сурова нафта или нафтени деривати преку нафтоводи ,
односно продуктоводи.

•Трговија со сурова нафта, нафтени деривати,горива за транспорт и
биогорива.
Вршителот на дејност транспорт на сурова нафта и нафтени
деривати преку нафтовод и/или продуктовод, должен е да донесе
правила за работа на нафтоводот , односно продуктоводот. При тоа со
правилата особено е важно да бидат уредени:
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•Технички услови за транспорт на сурова нафта , односно нафтени
деривати.
•Технички услови за одржување и безбедно функционирање на
нафтоводот, односно продуктоводот.
•Мерки и постапки во случај на хаварии.
Трговецот на големо со горива купува сурова нафта, нафтени
деривати, биогорива и/или горива за транспорт од производителите,
тргува со други трговци на големо со горива и ги снабдува трговците на
мало со горива и потрошувачите.
Трговецот на мало со горива ја врши својата дејност преку
бензиските станици или објекти што ги исполнуваат условите
пропишани со закон или друг пропис.
Одлуката за највисоките рафинериски и малопродажни цени на
нафтените деривати ја донесува Регулаторната комисија за енергетика.
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ПАЗАР НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
Заради сигурно, безбедно,
непрекинато и квлитетно
снабдување со топлинска енергија на потрошувачите на подрачјето
на единиците на локална самоуправа се должни да ги извршуваат
следниве енергетски дејности:
•Проиводство на топлинска енергија.
•Дистрибуција на топлинска енергија.
•Снабдување со топлинска енергија.
Регулиран производител на топлинска енергија има обврска
за обезбедување производство на топлинска енергија за потребите
на потрошувачите.
Дејноста регулирано производство на топлинска енергија се
врши врз основа на лиценца која ја издава Регулаторната комисија за
енергетика по спроведен јавен повик.
Дистрибуција на топлинска енергија ја вршат правни лица,
сопственици на систем за дистрибуција на топлинска енергија или
врз основа на договорза концесија за градба на нов ситем или
договор за концесија за јавна услуга управување, користење и
одржување на постоечки систем за дистрибуција на топлинска
енергија или од јавни претпријатија основани од единиците на
локална самоуправа.
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Снабдувачот со топлинска енергија на потрошувачите со кои
има склучено договор е должен да обезбеди сигурно, континуирано и
квалитетно снабдување со топлинска енергијанво согласност со
Правилата за снабдување со топлинска енергија, договорите за
снабдување склучени со потрошувачите и издадената лиценца.
Потрошувачите на топлинска енергија приклучени на
системот за дистрибуција во подрачјето на кое е воспоставен систем
за топлинска енергија имаат право на слободен избор од кој
снабдувачи ќе бидат снабдувани.
Носителот на дејноста регулирано производство на
топлинска енергија не може да биде носител на лиценца за
дејностите дистрибуција на топлинска енергија и снабдување со
топлинска енергија.
Носителот на лиценца за дејноста дистрибуција на топлинска
енергија не може да биде носител на лиценца за дејностите
производство и снабдување со топлинска енергија.
По исклучок ако во еден систем за топлинска енергија
вкупната инсталирана моќност на потрошувачите е помала од 80 MW
лиценците за вршење на дејностите за производство, оператор на
системот за дистрибуција и снабдување со топлинска енергија можат
да му бидат доделени на едно лице.
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2.2.2 ПРАВИЛНИК ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
НА ЗГРАДИТЕ
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2.2.3 ПРАВИЛНИК ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА
ВИДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛИ
ПРЕДМЕТ НА ЕНЕРГЕТСКАТА КОНТРОЛА

Со енергетската контрола се утврдува ефикасноста при
користењето на енергијата како иможностите за намалување на
потрошувачката на енергија.
Предмет на енергетската контрола се згради и делови од
згради со сите постројки и опрема. Енергетската контрола особено се
спроведува на следниве елементи и системи:
•Елементи на обвивката.
•Системот за производство на енергија за греење.

•Ситемот за производство на енергија за ладење.
•Системот за дистрибуција на топлинска енергија, вода, пареа и
водух.
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•Системот за вентилација и климатизација.

•Системот за електрично осветлување.
•Останати потрошувачи на електрична енергија.
•Системот за подготовка на санитарна топла вода.
•Системи за користење на обновливи извори на енергија.
•Системот за мерење и управување со енергија.
•Предлог за економско поволни мерки за подобрување на
енергетските карактеристики на зградата, остварливи енергетски
аштеди, пресметка на потребните инвестиции и период на враќање
на инвестициите.
•Извештај со препораки
приоритетни мерки.

а

оптимални

афати

и

редослед

на
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Во постапката за енергетска контрола се анализираат
топлинските
карактеристики
на
обвивката
на
зградата
и
карактеристиките на техничките системи со цел утврдување на
ефикасно/неефикасно користење на енергијата и донесување на
заклучци и препораки за големување на енергетската ефикасност.
Основна цел на енергетската контрола е собирање и
обработка на податоци за градежните карактеристики и техичките
системи во зградата.
Врз основа на собраните и обработените податоци се
одбираат соодветни конкретни енергетски, економски и еколошки
оптимални мерки за енергетска ефикасност.
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ОСНОВИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА НА ЗГРАДИТЕ
Енергетските контроли може да се поделат по неколку
критериуми, односно:

•Според обемот и деталноста на спроведените активности.
•Според староста на зградата.
•Според сложеноста на техничките системи на зградата.
•Според
намената
на
зградата
потрошувачката на енергија.

и

карактеристиките

на

Во праксата како стандарден критериум се применува
спрема обемот е деталноста на изведената контрола. Во оваа
смисла енергетската контрола на зградите може да биде:
•Општа (прелиминарна) енергетска контрола.
•Детална (инвестициска) енергетска контрола.
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Покрај ова битен критериум за енергетската контрола е
намената на зрадата. Првата поделба на зградите според намената е
следна:
•Станбени згради.
•Нестанбени згради (објекти).
Понатаму се врши поделба на нестанбените објекти според
намената. Овој критериум е важен во врска со категоризацијата на
референтни објекти и барањата за минимални енергетски перформанси
за различни категории на референтно објекти.
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ОПШТА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА

Општата енергетска контрола е постапка која се спроведува
во згради или делови од згради, а се користи за утврдување на
реалната потрошувачка на енергија во нив, дефинирање на мерки за
поефикасно користење на остварените заштеди како резултат од
применетите мерки.
Пред започнување со општата енергетска контрола се
собираат основните податоци за зградата и системите. При посетата
на објектот е потребно да се соберат следниве податоци:
•Детален опис за на намената на зградата и режимот на користење.
•Општи карктеристики за зградата, како што се површина на
просторот, бројот на корисниици, детали за градежните делови на
надворешната обвивка, ориентација на зградата, опис на елементите
на надворешнаата обвивка и друго.

•Расположива проектна документација од која може да се одредат
карактеристиките на надворешната обвивка, површините и
распоред на просторот.
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•Општи технички карактеристики на уредите и системите кои трошат
енергија, услови и параметри користени при проектирањето.
•Сметки за потрошена енергија по видови на енергенси за период од
три години пред започнување на енергетската контрола.
•Извештаи за претходно спроведени енергетски контроли.
•Извештаи за претходно спроведени инспекции на системите
греење и климатизација.

за

За постојните згради често не постои документација за
зградата, за што е потребно детално познавање на видот на градба за
одредениот временски период, претпоставка на сите делови на
надворешната обвивка и пресметка на коефициентите U за
карактеристични делови од обвивката.
При анализа на надворешната обвивка потребно е да се
анализираат сите градежни делови на надворешната обвивка према
надворешен или негреен простор и према тлото. Потребно е да се
утврди дали постојат топлински мостови, како и евентуална влага во
конструкцијата.
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По заршување на собирање на податоците се пристапува кон
анализа на потрошувачката на енергија, како и начинот на
управување со енергијата во кое вклучено:
•Одредување на референтна потрошувачка на енергија.
•Изработка на енергетски и трошковен биланс за предметот на
енергетска контрола.
•Анализа на потрошувачката на енергија на главните броила или
системи.
•Пресметка на индикаторите за енергетска ефикасност.
•Анализа на моменталната пракса за управување со енергијата.
•Дефинирање на поединечни мерки за енергетска ефикасност, преку
одредување на мошноста за заштеда и емисијата на СО2.
•Техничко-економска анализа на секоја предложенна мерка со
пресметка на период на поврат на вложените средства.
•Предлог план за спроведувањето на приложените мерки.
•Изработка на финален извештај и предавање на извештајот на
нарачателот.
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За секоја поединечна мерка за подобрување на енергетската
ефикасност треба да вклучува:
•Назив на мерката
•Оценка на годишните заштеди на енергија, финална потрошувачка по
видови на енергенси и потрошовучка на примарна енергија.
•Оценјка на годишните парични заштеди.
•Оценка на намалување на емисијата на СО2.
•Временскиот период на користење на новата опрема.
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ДЕТАЛНА (ИНВЕСТИЦИСКА) ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА
Деталната енергетска контрола се состои од детални мерења,
аналии и маделирање на потрошувачката на енергија, како и
утврдување на исплатливоста на мерките за подобрување на
енергетската ефикасност со гарантирано ниво на точност на
резултатите. Субјектот за вршење на енергетска контрола при
оценување на потребите за проширување на активностите од општата
енергетска контрола треба да се води од следниве параметри:

•Површина на зградата.
•Старост на зградата.
•Број и сложеност на придружни делови од зградата и сложеност на
техничките системи во објектот.
Деталната енергетска контрола се применува за изработка на
инвестициска студија која треба да содржи детална техничкоекономска анализа и служи за примена на сложени мерки за
подобрување на енергетската ефикасност со гарантирани заштеди.
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СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕТАЛНА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА
Деталната енергетска контрола се спроведува веднаш по
општата енергетска контрола и е насочена кон мерките кои имаат
високи инвестиициони вложувања и подолг период на враќање на
вложените средства, со истовремено добри можности за
остварување за заштеда на енергија.
Деталната енергетска контрола ги опфаќа сите постапки како
и општата енергетска контрола, но дополнително за избраната мерка
се спроведуваат и следниве активности:
•Подготвување и спроведување мерења за сите потребни параметри
кои се предмет на анализа на деталната енергетска контрола.
•Поврзување на измерените вредности на потрошувачката на
енергија со активностите кои се одвиваат на локацијата.
•Спроведување на детална оценка на потребните вложувања и
финансиско вреднување како што се интерната стапка на принос или
нето сегашна вредност.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА
Извештајот за спроведената енергетска контрола е резултат
на енергетската контрола и го изработува субјектот кој ја извршил
енергетската контрола.
Извештајот се предава на нарачателот на енергетската
контрола во печатена и електронска форма.
Извештајот за спроведената енергетска контрола е основа за
изработка на Програмите од член 132 и член 134 од Законот а
енергетика.
Покрај податоците за наодите од член 135 став(5) од Законот
за енергетика, извештајот за спроведена енергетска контрола содржи
и дополнителни податоци, кои заедно со формата на извештајот се
дадени во Прилог 9 од овој правилник.

38/48

39/48

ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КОНТРОЛОРИ
Енергетскиот контролор е должен да ја врши енергетската
контрола независно, самостојно и објективно, во согласност со закон
и техничките прописи.
Овластеното лице за вршење на енергетска контрола е
должно по барање од нарачателот да ја иврши енергетската контрола
во согласност со Законот за енергетика.
Енергетскиот контролор не смее да извршува енергетска
контрола ако нарачателот е правно лице:

•Во кое поседува акции или учество.
•Со кое соработувал во изградбата на проектот, вршел надзор на
градење, или вршел работи на одржување на објектот за кој се бара
енергетска контрола.

•Во кое е член на орган на управување, прокурист, полномошник или
вработен.
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Енергетскиот нконтролор не смее да извршува енергетска
контрола ако нарачателот е физичко лице:
•Со кое соработувал во изградбата на проектот,ревиија на проектот,
вршел надзор на градење, или вршел работи на одржување на
објектот за кој се бара енергетска контрола
•Со кој е брачен другар или роднина.
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

