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економски зони (�Службен весник на Републик
нија� бр. 56/99, 41/00 и 6/02), а во врска со чле
15 и член 16, став 1 од истиот закон, Владата н
ка Македонија, на седницата одржана на 30.06.
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОСТОР
ЛЕМУВАЊЕ НА СЛОБОДНА ЕКОНОМС

�ДОЛИНА НА НИКЕЛОТ� - КАВАДА
 

1. Се дава согласност за просторно зголе
Слободна економска зона �Долина на никело
дарци на локалитет сопственост на СОЛ 
Скопје на површина 1ха 31ар 35м2, заведени 
КО Шивец, со тоа што во Договорот за осно
почнување со работа на Слободната еконо
�Долина на никелот� - Кавадарци и регулира
ѓусебните права и обврски по овој договор
меѓу Република Македонија - Дирекција за
економски зони и ФЕНИ ИНДУСТРИ АД-Ка
Договорот за вршење на дејности во Слобо
номска зона Долина на никелот - Кавадарци
ва на член 23 од Законот за слободни економ
склучен меѓу ФЕНИ ИНДУСТРИ АД - Кав
С О Д Р Ж И Н
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ИЈА Друштвото за производство и трговија СОЛ СЕЕ експорт-

импорт ДОО, Скопје да се вметне клаузула, корисникот 
на Слободната економска зона да нема право на оштета 
доколку е потребно да се укинат определени поволности 
или да се намали рокот за користење на тие поволности 
согласно обврските кои Република Македонија ги презе-
ма со пристапување кон Европската унија. 

а слободни 
а Македо-
н 13, член 
а Републи-
2005 годи-

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
ето во �Службен весник на Република Македонија�. њ   НО ЗГО-

КА ЗОНА      Бр. 19-2045/1                        Претседател на Владата      
30 јуни 2005 година                на Република Македонија, РЦИ           Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ мување на 
т� - Кава-
СЕЕ ДОО 
во ПЛ 637 
вање и за-
мска зона 
ње на ме-
, склучен 

 слободни 
вадарци и 
дната еко-
, врз осно-
ски зони, 
адарци и 

850. 
Врз основа на член 56 став 7 од Законот на култур-

ното наследство (�Службен весник на Република Маке-
дон ја� бр. 20/04), министерот за култура донесе и 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА АРХЕ-
ОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЗА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ЛИЦЕНЦАТА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и програ-
мата за полагање испит за добивање на лиценца за ар-
хеолошки истражувања (во натамошниот текст: испи-
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тот), како и образецот на лиценцата за археолошки 
истражувања (во натамошниот текст: образецот на ли-
ценца). 

 
Член 2 

Испит се полага според Програмата за полагање ис-
пит за лиценца за археолошки истражувања (во ната-
мошниот текст: Програма), која е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Испитот се полага пред Комисија за полагање ис-
пит за лиценца за археолошки истражувања (во ната-
мошниот текст: Комисија). 
Комисијата е составена од претседател и четири 

членови, кои се именуваат за период од четири години, 
со можност за повторно именување. 
Претседателот и членовите на Комисијата се име-

нуваат од редот на научните и стручните работници од 
областа на археологијата и заштитата на културното 
наследство, со тоа што претседателот и најмалку два 
члена на Комисијата се од  редот на лицата со статус на 
овластен истражувач.  
Претседателот на Комисијата раководи со работата 

на Комисијата и се грижи за правилна работа на истата. 
Комисијата има секретар, кој ги врши администра-

тивните работи за спроведување на испитот. 
 

Член 4 
Испитот се состои од два дела, и тоа: 
1. Одбрана на писмено изработена стручна тема 

- основен план за систематско археолошко истра-
жување, со мерки на заштита на наоѓалиштето и на-
одите; и 

2. Познавање на прописите за заштита на археоло-
шкото наследство, утврдени со Програмата од член 2 
од овој правилник. 
Првиот дел на испитот во смисла на став 1 точка 1 

од овој член се води по тематските целини содржани 
во доставениот план за истражувањата, особено во пог-
лед на идентификацијата на подрачјето што е предмет 
на истражувањето, целта на истражувањето, очекува-
ните резултати, организацијата на истражувањето, пла-
нираните мерки на заштита на наоѓалиштето и наоди-
те, системот на документирањето и други прашања во 
врска со предложената методологија на истражување-
то. 
Вториот дел на испитот  во смисла на став 1 точка 2 

од овој член се води по прашања уредени со меѓуна-
родните и националните прописи од областа на зашти-
тата на културното наследство, предметни за археоло-
шкото наследство. 
Прашањата за вториот дел на испитот ги подготву-

ва Комисијата. 
 

Член 5 
Кандидатот за полагање на испитот поднесува пис-

мена пријава до Комисијата од член 3 од овој правил-
ник. 
Кон пријавата од став 1 од овој член се поднесува: 
1. Биографија; 
2. Доказ за завршено високо образование од обла-

ста на археологијата, односно историја на уметноста со 
археологија -оверен препис на диплома или уверение, 
односно нострифицирана диплома; 

3. Извод од матичната книга на родените не постар 
од шест месеци; 

4. Предлог на два наслова на теми за изработка на 
стручна тема - основен план за систематско археоло-
шко истражување, со мерки на заштита на наоѓалиште-
то и наодите, за неистражени или делумно истражени 
археолошки локалитети во Република Македонија. 
Кандидатот кој е во работен однос кон пријавата 

поднесува и потврда за работното искуство. 

Член 6 
Комисијата ги разгледува пријавите според редос-

ледот на пристигнувањето, при што на записник кон-
статира дали секоја пријава е комплетна во смисла на 
член 5 од овој правилник и дали пријавениот кандидат 
ги исполнува условите за полагање на испитот. 
За кандидатот кој ги исполнува условите за полага-

ње на испитот, Комисијата ја утврдува стручната тема. 
Кандидатот се известува за избраната тема најдоцна 

петнаесет дена од денот на изборот на истата. 
Доколку од страна на Комисијата не бидат прифа-

тени предложените наслови на темите, односно таа не 
изврши избор на темата, кандидатот писмено се изве-
стува за причините за неприфаќањето. 
Во случаите од став 4 од овој член, кандидатот мо-

же повторно да предложи два наслова на теми, во рок 
определен од Комисијата. 
Доколку кандидатот не постапи во смисла на став 5 

од овој член ќе се смета дека се откажал од полагањето 
на испитот. 

 
Член 7 

Времето потребно за изработка на темата не може 
да трае повеќе од шест месеци, сметано од денот на 
приемот на известувањето од член 6 став 3 од овој пра-
вилник. 
Изработената тема се доставува во шест примеро-

ци. 
Доколку кандидатот не ја достави темата во рокот 

од став 1 од овој член ќе се смета дека се откажал од 
полагањето на испитот. 

 
Член 8 

Претседателот на Комисијата го определува време-
то и местото за полагање на испитот, при што се има 
предвид оддалеченоста од каде што доаѓа кандидатот и 
неговото ангажирање во работно време, доколку е во 
работен однос. 
Како место на кое ќе се полага првиот дел на испи-

тот може да се определи и археолошкиот локалитет на 
кој се однесува стручната тема што е предмет на од-
брана. 
Меѓу првиот и вториот дел на испитот има пауза од 

најмалку три дена. 
Кандидатот се известува писмено еден месец пред 

одржувањето на испитот, за терминот и местото на 
одржувањето на испитот. 

 
Член 9 

Кандидатот кој нема да дојде да го полага испитот 
или дојде, а не полага, ќе се смета дека испитот не го 
полагал. 
Кандидатот може да го одложи испитот пред тој да 

започне. 
Полагањето на испитот може да се одложи поради 

болест, несреќа, смртен случај во семејството или дру-
ги оправдани причини за кои кандидатот до Комисија-
та доставува писмени докази.  
За продолжување на рокот за полагање на испитот 

одлучува Комисијата. 
По одобреното продолжување на испитот, кандида-

тот продолжува да го полага испитот. 
 

Член 10 
Кандидатот кој го започнал првиот дел на испитот 

или примил прашања од вториот дел на испитот и се 
откаже од полагање, ќе се смета дека не го положил ис-
питот. 

 
Член 11 

Резултатот од првиот дел на испитот Комисијата го 
оценува со �одбранил� или �не одбранил�. 
Доколку кандидатот не ја одбранил стручната тема, 

се смета дека не положил. 
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Кандидатот од став 2 од овој член може да полага 
на истата тема само уште еднаш во рок од три месеци 
од денот на полагањето, со поднесување на нова прија-
ва. 
Кандидатот кој не го положил првиот дел на испи-

тот не може да го полага вториот дел на испитот.  
 

Член 12 
Резултатот од вториот дел на испитот Комисијата 

го оценува со �положил� или � не положил�. 
Кандидатот кој не ќе го положи вториот дел на ис-

питот може да го полага истиот најмногу уште два па-
ти за време од дванаесет месеци, со поднесување на но-
ва пријава. 

 
Член 13 

Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел 
на испитот се јавни. 
Резултатот од полагањето на кандидатот му се со-

општува веднаш по завршувањето на односниот дел на 
испитот. 
За положениот испит на кандидатот веднаш му се 

издава потврда. 
 

Член 14 
За време на испитот се води записник за секој кан-

дидат пооделно. 
Во записникот се запишуваат датумот и местото 

на полагањето, личните податоци на кандидатот, со-
ставот на Комисијата, насловот на стручната тема, 
прашањата и констатираните резултати од полагање-
то на испитот. 
Записникот го потпишуваат претседателот, члено-

вите и секретарот на Комисијата. 
 

Член 15 
На кандидатот кој го положил испитот лиценцата за 

археолошки истражувања (во натамошниот текст: ли-
ценца) му се издава најкасно петнаесет дена по завршу-
вањето на испитот. 
Лиценцата се издава на образец А-4 формат на спе-

цијална хартија во мермер-меланж кашмир боја, со сув 
печат на Министерството за култура. 
Образецот на лиценцата е составен дел на овој пра-

вилник. 
 

Член 16 
Издадената лиценца се заменува со нова: 
1. Кога има промена на личните податоци на нејзи-

ниот носител; 
2. Кога поради дотраеност или оштетување стане 

неупотреблива; 
3. Кога е изгубена или на друг начин нејзиниот но-

сител останал без неа. 
Во случаите од став 1 точка 1 и 2 од овој член, 

претходно издадената лиценца се доставува веднаш до 
Министерството за култура заради нејзино поништува-
ње. 
Поништувањето на лиценцата се врши од тричлена 

комисија, определена од редот на вработените во Ми-
нистерството за култура. 
Изгубената односно исчезнатата лиценца носителот 

ја пријавува во Министерството за култура, најдоцна 
во рок од дваесет и четири часа. 

 
Член 17 

Евиденцијата која се води за секоја лиценца што е 
издадена или заменета според одредбите на овој пра-
вилник содржи: реден број, име и презиме на лицето на 
кое му се издава лиценцата, датум на издавањето на 

лиценцата и рубрика за забелешки во која се запишува-
ат измените на податоците. 
Редниот број од евиденцијата под кој е извршен 

уписот на податоците се впишува во лиценцата како 
нејзин регистарски број. 

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на неговото објавување во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

 
      Бр. 30-4560/3                 Министер за култура, 
11 јули 2005 година               Благој Стефановски, с.р. 
           Скопје 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕН-

ЦА ЗА АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
I - ТЕМИ ЗА СТРУЧНИОТ ДЕЛ НА ИСПИТОТ 
1. Анализа на топографски карти, фотограметриски 

снимки, геолошки карти, урбанистички планови и биб-
лиографија за одредено археолошко наоѓалиште; 

2. Видови на археолошки истражувања (рекогнос-
цирње; сондажни и систематски ископувања); 

3. Техники и методи за археолошките истражувања: 
рекогносцирање и ископување (систем на ископи); 

4. Основни принципи во археологијата за дефини-
рање на хронологијата и културната припадност на на-
оѓалиштето; 

5. Идентификација на археолошки наоѓалишта и на-
оди во рамки на одреден културен хоризонт за утврду-
вање на апсолутна и/или релативна хронологија; 
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6. Поими и видови на археолошки наоди (недвиж-
ни/движни); 

7. Помошни науки во археологијата и други научни 
дисциплини; 

8. Учеството на природните науки во археолошките 
истражувања за одредување на апсолутна хронологија 
на наодите; 

9. Механички, физички и електронски методи на 
детекција; 

10. Подготовка и организација на археолошки иско-
пувања; 

11. Археолошко ископување на големи површини 
(населби, утврдувања); 

12. Археолошко ископување на некрополи според 
типологијата на гробните конструкции; 

13. Селекција, класификација и теренско евиденти-
рање на движни археолошки наоди; 

14. Видови на теренска археолошка документација; 
15. Анализа и интерпретација на резултатите од 

ископувањата; 
16. Предлог мерки за заштита на недвижни и движ-

ни археолошки наоди по завршување на систематкото 
истражување на наоѓалиштето; 

17. Примена на компјутерската техника во археоло-
шките истражувања.  

II - ТЕМИ ЗА НОРМАТИВНИОТ ДЕЛ НА ИСПИТОТ 
1. Меѓународни прописи 
(а). Конвенција за заштита на културните добра во 

случај на вооружен судир, од 14 мај 1954 година; 
(б). Прв протокол на Хашката конвенција од 1954 

година, од 14 мај 1954 година; 
(в). Втор протокол на Хашката конвенција од 1954 

година, од 26 март 1999 година; 
(г). Конвенција за мерките за забрана и спречување 

на недозволен извоз, увоз и пренос на сопственост на 
културните добра, од 17 ноември 1970 година; 

(д). Европска конвенција за заштита на археоло-
шкото наследство, од 6 мај 1969 година; 

(ѓ). Ревидирана европска конвенција за заштита на 
археолошкото наследство, од 16 јануари 1992 година; 

(е). Европска конвенција за заштита на архитектон-
ското наследство, од 3 октомври 1985 година; 

(ж). Конвенција за заштита на подводното културно 
наследство, од 6 ноември 2001 година. 

2. Национални прописи 
(а). Закон за заштита на културното наследство; 
(б). Закон за музеите; 
(в). Закони од допирните области: 
- Кривичен законик 
- Закон за просторно и урбанистичко планирање 
- Закон за градење 
- Закон за минералните суровини 
(г). Подзаконски акти за археолошкото наследство. 

_______________________________________________ 
 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
37. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и 

член 127 од Законот за пензиското и инвалидското  
осигурување (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 
5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 35 од Статутот 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 
88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 12.07.2005 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО �ТЕТЕКС� АД - ТЕТОВО 

 
Член 1 

Во �Тетекс� АД - Тетово како работни места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголемено траење, 
се утврдуваат следните работни места: 

 
Ред. 
бр. Работно место Степен на 

зголемување 
РЕ Фабрика за производство на конфекција 

1. Кројач на прогрес и бонсек 12/14 
2. Работник на финално пеглање 12/15 
3. Работник на рачно пеглање 12/14 
4. Работник на фиксир преса 12/14 

РЕ Фабрика за производство на трикотажа 
5. Плетач 12/14 
6. Пеглач 12/15 
7. Кројач 12/14 
8. Работник на кетлање 12/14 

Енергетско одржување 
9. Бравар (од 5 до 9) 12/14 

10. Машинист на ТЕП (од 5 до 8) 12/14 
11. Работник на транспорт  

(од 1 до 6) 12/16 
12. Електричар уклопничар  

(од 5 до 9) 12/13 
13. Возач (од 4 до 7) 12/14 
14. Автомеханичар (3, 5, 6 и 7) 12/13 

 
Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот 
од кога се распоредени на тие работни места, под ус-
лов за тој период да е платен додатниот придонес за 
стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се рас-
поредени на работните места од член 1 на оваа одлу-
ка ја утврдува Комисијата, составена од по еден 
претставник од подрачната единица на Стручната 
служба на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, работодавецот и на ор-
ганот на управата надлежен за работите на инспек-
цијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
Бр. 02-3754/1                        Претседател 

13 јули 2005 година                      на Управниот одбор,  
     Скопје                  Ленка Балаловска, с.р. 
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38. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и 

член 127 од Законот за пензиското и инвалидското  
осигурување (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 
5/01, 50/01, 85/03, 50/04 и 4/05) и член 35 од Статутот 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04 и 
88/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 12.07.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО АД �МАКСТИЛ� - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во АД �МАКСТИЛ� - Скопје како работни места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголемено 
траење, се утврдуваат следните работни места: 

 
Ред. 
бр. Работно место Предложен 

стаж 
КАЗАНСКА ПЕЧКА - ПОГОН ЧЕЛИЧАРНИЦА 

1. Сменски работоводители- 
оператор 12/15 

2. Помошник оператор 1 12/16 
3. Помошник оператор 2 12/16 
ПОСТРОЈКА ЗА КОНТИНУИРАНО ЛЕЕЊЕ НА 

ЧЕЛИК 
4. Оператор на ГПУ 12/14 
ПОСТРОЈКА ЗА ПЕСКАРЕЊЕ, БОЕЊЕ И СУШЕЊЕ 

НА ЛИМ - ВДЛ 
5. Работоводител 12/13 
6. Оператор 1 12/14 
7.  Оператор 2 12/14 

МАГАЦИН ЗА ЛИМОВИ И ОТПРЕМА 
8. Работоводител на магацин 12/13 
9. Сменски магационер 12/13 

10. Работоводител 12/13 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ 

11.  Контролор за преземање- 
инспекција 12/13 

12. Контролор за утовар на лимови 12/13 
13. Контролор на пескарени  

слабови (лимови) 12/13 

СМЕНИ И ИНТЕРВЕНЦИИ-МО ВДЛ 
14. Одговорен за интервенции 12/13 

РАБОТИЛНИЦА ЗА ВАЛЦИ МО ВДЛ 
15. Брусач 12/13 
16. Стругар 12/13 

 
Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се рас-

поредени на работните места од член 1 на оваа одлу-
ка ја утврдува Комисијата, составена од по еден 
претставник од подрачната единица на Стручната 
служба на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, работодавецот и на ор-
ганот на управата надлежен за работите на инспек-
цијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
Бр. 02-3753/1          Претседател 

13 јули 2005 година                 на Управниот одбор,  
     Скопје              Ленка Балаловска, с.р. 

 
НОТАРСКА КОМОРА НА РМ 

39. 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење 

нотарски работи (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 59/96 и 25/98), претседателот на Нотар-
ската комора на Република Македонија, на ден 14.07.2005 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА 
 
1. Именуваните нотари: 
1. Ванчо Борис Тренев - за подрачје на Основен суд 

Неготино. 
2. Богданка Илија Димитровска - за подрачје на Ос-

новен суд Делчево. 
3. Кристина Нове Костовска - за подрачје на Осно-

вен суд Скопје I,  
ќе започнат со работа на ден 25.07.2005 година. 
2. Решението стапува во сила веднаш со неговото 

донесување. 
3. Решението да се објави во �Службен весник на 

РМ�. 
 

                                                    Нотарска комора на РМ 
                                                               Претседател, 

                                               Златко Николовски, с.р. 
_______________________________________________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија (�Службен весник 
на РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 
37/05), Министерството за труд и социјална политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 

2005 година, во однос на месец мај 2005 година, е по-
висока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец јуни 2005 
година, во однос на месец мај 2005 година, за работо-
давците од членот 3, став 1, изнесува 0,10%. 
 
                                                               Министер, 
                                                   Стевчо Јакимовски, с.р. 
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  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
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contact@slvesnik.com.mk 
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Телефони:  +389-2-3298-860. 
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