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ПОРАКА ОД РАКОВОДСТОТО 

ВИЗИЈА 

 
Отворена Порта е водечка   самоодржлива 

организација во Македонија, препознаена на 

национално и меѓународно ниво по својата 

посветеност, истрајност и професионалност, 

како и фокусираност на потребите и 

интересите на тргуваните лица и ранливите 

г р у п и . 

Главна определба на Отворена Порта е 

создавање на општество ослободено од 

нееднаквост, сиромаштија, дискриминација, 

насилство и трговија со луѓе, каде во целост се 

почитуваат човековите права и постојат 

еднакви можности за социо-економска 

независност на сите граѓани.  

              МИСИЈА 
Отворена Порта е здружение на 

граѓани, кое ги промовира 

човековите права и ги застапува 

интересите и потребите на 

лицата кои се под ризик или 

претрпеле насилство и трговија со 

луѓе преку превенција, социјална 

поддршка и лобирање на национално 

и европско ниво преку членството 

во Ла Страда Интернационална- 

Европска мрежа за борба против 

т р г о в и ј а  с о  л у ѓ е . 

НИЕ обезбедуваме  заштита, 

зајакнување на капацитетите и 

интеграција на тргуваните лица и 

другите ранливи групи во 

општеството.   

Ни преставува особено задоволство да го преставиме Годишниот извештај на Отворена Порта за 

2012 година. Како и претходните години, така и оваа 2012 ќе биде запаметена по неколку важни 

предизвици, настани и успеси на организацијата. 

Отворена Порта ја започна 2012 година со спроведување новиот стратешки план  2012 –2014  
година во кој што фокусот на работа и понатаму останува кон намалување на жртвите од трговија со 
луѓе, застапување на интересите и правата на тргуваните лица за соодветна заштита, помош и 
компензација како и подобрување на механизмите за заштита и зајакнување на личните капацитети 
на тргуваните лица и другите ранливи групи.  
 

Отворена Порта во својата работа се води од потребите и интересите на целната група, и сите свои 
активности ги прилагодува на нивните потреби. Водени од таа причина, Отворена Порта во 2012 
воведе две нови програми и тоа  за теренска работа и  едукација на работниците за нивните права 
од работен однос и превенција од принудна работа и трговија со луѓе со цел трудова експлоатација 
и придружна социјална работа за помош и подршка на лица под ризик и жртви на трговија со луѓе. 
 
Програмата за придружна социјална работа се спроведува во Скопје, Свети Николе и Прилеп за чии 
што цели се формирани тимови од искусни социјални работници од невладини организации кои 
што имаат за цел да овозможат помош и подршка на лица под ризик и жртви на трговија со луѓе. Со 
помош на оваа програмата која е креирана согласно спецификите на секој случај одделно овие 
стручни лица овозможија советување и олеснет пристап на жртвите или лицата под ризик до сите 
услуги на локалните институции како и поддршка и советувања на нивните семејства. 
Тимовите работеа во тесна соработка со претставници од локалните центри за социјална работа кои 
што се одговорни за водење на случаеви на трговија со луѓе. Оваа соработка е насочена кон 
создавање на еден долгорочен план за поддршка на жртвите и лицата под ризик, а вклучува 
активности и услуги во нивната домашна средина.  
 
Со цел да се излезе  во пресрет на трудовата експлоатација како една од формите  на трговија со 
луѓе кои зема замав во Р. Македонија Отворена Порта   започна со спроведување на проект кои 
имаше за цел да го зајакне системот за превенција, идентификација и упатување на жртви на 
принудна работа и трговијата со луѓе во Македонија преку соработка и заедничка  акција на 
Отворена Порта и УНАСМ (Унија на независни и автономни синдикати на Македонија). Во 2012 
година се спроведоа обуки и оформија мобилни тимови во 4 града.  
 



 

 

Основна одговорност на овие тимови составени од  претставници  на УНАСМ и невладиниот 
сектор беше  реализација на  оперативниот план за теренска работа (за превенција, 
првична  идентификација и упатување на лица под ризик и  жртви на трговија со цел трудова 
експлоатација). Поконкретно, тимовите спроведуваа теренска работа и  едукација на 
работниците за нивните права од работен однос и превенција од принудна работа и трговија со 
луѓе со цел трудова експлоатација. Примарниот фокус беше ставен на работниците од  ризичните 
сектори како што се текстил ,градежништвото, земјоделство и угостителство.  
 

Главните наоди од теренската работа  беа споделени со  клучните чинители за  решавање на овој 

проблем. Со подршка на Отворена Порта беа отворени и 2 информативни центри за 

предвработување во 2 регионални канцеларии на УНАСМ (Скопје и Прилеп) за промоција на 

работничките права и подигнување на свеста за услугите на синдикатот и организирање на 

отворени инфо денови за информирање и едукација на невработени млади лица.  

Во текот на 2012 година, 12 лица жртви на трговија со луѓе се вклучени во програмата  за заштита 

и социјална поддршка(рехабилитација). Обезбедено долгорочно сместување и дневно 

згрижување на  8 лица жртви на трговија со луѓе. Обезбедена психо- социјална, медицинска и 

правна помош на 12 жртви на трговија со луѓе. Вкупно 3 лица  жртви на трговија со луѓе  се 

стекнале со некој степен на образование. Обезбедена професионална квалификација преку 

обука на работно место за 2 лице. 

Зајакната превенција од трговија со луѓе помеѓу младите во основните и средните училишта и 

универзитетите преку спроведување на обуки и превентивни работилници со која што се 

опфатија 510 средношколци, 670 ученика на возраст од 12-15 години, и 580 студенти од 

универзитетите од Скопје, Битола, Штип и Тетово. 

 

 Зголемена свесност на 110 членови на образовниот кадар од основни и средни училишта и 
 универзитети за проактивно делување помеѓу младите и соодветно упатување на случаи на 
 трговија со луѓе. Дополнително СОС линијата обезбеди  информација, советување и упатување 
 до соодветни сервиси на 314 лица. Директна теренска работа на мобилните тимови, едукација 
 лице во лице за принудна работа, трговија со луѓе и достапните сервиси  со која што се опфатија 
  517 работници.  
 

Отворена Порта на манифестацијата „Сајт на годината 2012“,го освои второто место во 

категоријата за најдобар сајт на невладини организации за која што беа номинирани 11 

невладини организации. Оваа награда претставува поттик да продолжиме понтензивно да го 

користиме овој медиум како успешна алатка за информирање, едукација и превенција на 

јавноста за проблемот на трговија со луѓе. 

 

Вкупниот буџет на Годишната програма на Отворена порта за 2012 изнесуваше 15.012.129,00 

МКД, кој придонесе за квалитетна реализација на предвидената  програма и активности. 

 

На крај, сакаме да им се заблагодариме и на сите наши соработници, волонтери,   партнери и 

пријатели за нивниот придонес и доверба вложена во нас. 

 

Бидете секогаш насмеани и расположени да подадете рака на тие што им треба! 

 

Јасмина.Д.Рајковска 

Претседател  

 

Марија Тодоровска 

Програмски директор 
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⇒ Обележан 18 Октомври- Европски ден против трговија со луѓе, каде Отворена Порта го промовираше 
своето последно истражување на тема ,,Од сигурно сместување до социјална интеграција  на 

жртвите од трговија со луѓе,.  
Главната цел на ова истражување беше да се согледа социо-економската положба на жртвите на 
трговија со луѓе и процесот на подршка додека биле вклучени во програмата за социјална 
асистенција.Истражувањето се спроведе во рамките на Проектот „Зајакнување на системот на 
поддршка и реинтеграција на жртвите од трговија со луѓе во Република Македонија“ кој е подржан од 
страна на „Кинг Баудоен Фондација“ од Белгија. 

18.октомври.2012- Европски ден против трговија со луѓе 

       ОТВОРЕНА ПОРТА својата мисија ја остварува  преку спроведување на 

активности кои се дел од 3те главни СЕКТОРИ на организацијата: Информирање и 

лобирање, Превенција и едукација и Социјална асистенција на жртвите од трговија 

со луѓе. Во овој годишен извештај се сублимирани сите позначајни резултати кои ја 

обележаа  работата на Отворена Порта во текот на 2012 година.  
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8ми март 2013—Општина Кисела вода 

⇒ По повод Меѓународниот ден на жената- 8ми Март, Отворена Порта/Ла Страда Македонија, во 
соработка со општина Кисела Вода и Македонско Женско Лоби, организираше панел дискусија на 
тема „Зошто жените се борат за своите права?“ 

Истаржувањето беше испечатено во 150 примероци со кое што беа анализирани 81 досие на жртви 
на трговија со луѓе асистирани од страна на Отворена Порта.  

Истражувањето можете да го најдете на следниов линк: http://www.lastrada.org.mk/news.asp?id=38 



 

⇒ Зајакнати капацитети на 60 идни наставници и социјални работници за работа со деца во мулти-
етничка средина.  
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 На 29-ти март, 2012 се оддржа церемонијата за доделување на сертификати на 60 студенти кои 

учествуваа во проектот „Зајакнување на капацитетите на идните професори и социјални работници во 

мулти-етничка средина.“ Отворена Порта  ги обучува студентите од Институтот за социјална работа и 

социјална политика  за проблемот од трговија со луѓе и им овозможува практиканска работа во 

организацијата. Овој проект е финансиран од Германската федерална влада и имплементиран од страна 

на мисијата на ОБСЕ. Отворена Порта е вклучена во овој проект од 2009 година. 

⇒  Зајакнати капацитети на идни 16 социјални работници–  практиканти на Отворена Порта за работа на 

СОС линија, стекнати теоретски и практични вештини за спроведување на превенција од трговија со 

луѓе и обезбедување социјална асистенција на тргуваните лица преку 3 реализирани обуки. 

Отворена Порта преку програмата за превенција и едукација директно влијае кон намалување на   

ранливоста на младите и поголема вклученост на професионалците во идентификација, 

упатување и превенирање на случаи на трговија со луѓе. 

19.октомври.2012    
Обука „Работа на СОС линија за помош од ТСЛ“ 
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12.декември.2012    
Обука „Превенција од трговија со луѓе“ 

11.декември.2012  
Обуката за „Обезбедување социјална асистенција на тргуваните лица“. 
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⇒ Зајакната превенција од трговија со луѓе помеѓу младите во основните и средните училишта и 

универзитетите преку спроведување на обуки и превентивни работилници со која што се опфатија 

510 средношколци, 670 ученика на возраст од 12-15 години, и 580 студенти од универзитетите од 

Скопје, Битола, Штип и Тетово.  

⇒ Одбележана Неделата за борба против трговија со луѓе од 2-9 декември преку спроведување на 
12 превентивни активности во основни училишта, 2 во средни училишта и една активност на 
Филозофски Факултет. Поставување на штандови во 2 средни училишта и делење на превентивно-
информативен материјал, поставување на штанд на  Филозофски Факултет, одржување на Инфо 
денови за граѓаните, младите и невработените лица на тема превенција од трговија со луѓе и 
пристојна работа кои се одржаа во просториите на Унијата на независни и автономни синдикати
( УНАСМ) и ( УНАСМ)од Прилеп. За повеќе информации посетете го следниов линк:  http://

www.lastrada.org.mk/news.asp?id=41 

Недела за борба против ТСЛ- Делење на едукативен материјал на Филозофски факултет  
Волонтерите на Отворена Порта дел од овој настан 
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ОУ“Лазо Трповски“ Каропш 

⇒ Зголемена свесност на 110 членови на образовниот кадар од основни и средни училишта и 

универзитети за проактивно делување помеѓу младите и соодветно упатување на случаи на трговија 

со луѓе. 

30/31 октомври.2012  
Обука„ Врсник на врсник едукација за превенција од трговија со луѓе“  

⇒ 14 претставници  од 7 средни училишта од Скопје, и тоа од СУГС„ Кочо Рацин“, СГГУГС“Здравко 

Цветковски“, СУГС„ Цветан Димов“, СУГС„Јоспи Брос Тито“, СУГС„Панче Арсовски“, СУГС„ Никола 

Карев“ и СУГС„ Браќа Миладиновци“.,се запознаат со феноменот на трговија со луѓе, причините и 

последиците, начините на вовлекување, мерките за самозаштита како и достапните социјални 

услуги во земјата. Обучените средношколци го практицираа наученото и спроведуваа конкретни 

активност во нивните училишта со цел подигање на свеста помеѓу учениците за трговија со луѓе.  
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27– 29. јануари.2012 , Берово 
Обука за раководење со волонтери  

⇒ Зголемени и унапредени вештини за испорака на обуки на 10 лица од персоналот  на Отворена 
Порта и зголемени професионални капацитети на  персоналот  на Отворена Порта преку учество на 
различни обуки како обуки за градење на комуникациска стратегија, раководење со човечки 
ресурси, раководење со волонтери и обука за обучувачи. Подобрувањето на индивидуалниот и 
организациски портфолио на Отворена Порта е интегративен дел од генералната стратегија за 
менаџмент со работниот кадар и со ресурсите што се користат за остварување на целите во 
организацијата.  

Од 29 февруари до 01.март 2012 година ,Скопје.  
Основи на раководење со човечки ресурси “Вие и вашиот тим„   
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⇒ Изготвена Програма за превенција, рана идентификација  и упатување на лица под ризик и жртви на 

трговија со луѓе со цел трудова експлоатација наменета за мобилните тимови од синдикатот УНАСМ. 

⇒ Оформени мобилни тимови од синдикатите за трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. 
Тимовите ги сочинуваат членови на огранските канцеларии на УНАСМ а делуваат во Скопје, Прилеп, 
Св. Николе,Струга и Охрид.   

02—04.октомври.2012  

Обука на мобилни тимови(синдикати, трудови инспектори и НВО) за превенција, идентификација и 

упатување  на лица под ризик и жртви на  трговија со луѓе со цел трудова експлоатација  

⇒ Директна теренска работа на мобилните тимови, едукација лице во лице за принудна работа, 
трговија со луѓе и достапните сервиси  со која што се опфатија опфатени 517 работници 

Информативен материјал за  трудова експлоатација 



 

⇒ Отворање на информативни центри  во рамките на канцелариите на УНАСМ и организирање на 
отворени инфо денови за информирање и едукација на невработени млади лица  

05.12.2012 
 Инфо ден за граѓаните, младите и невработените лица на тема превенција од трговија со луѓе и пристојна 

работа кој се одржи во просториите на Унијата на независни и автономни синдикати( УНАСМ)  
 

08.12.2012, 

Инфо ден за граѓаните, младите и невработените лица на тема превенција од трговија со луѓе и пристојна 

работа кој се одржа во просториите на РО Унијата на независни автономни синдикати ( УНАСМ)во Прилеп.  

СТР.10                                                                                                                                                                        ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

⇒ Изготвена и развиена програма за придружна социјална работа  наменета за теренските социјални 

работници и зајакнати капацитети на 9 социјални работници за спроведување на придружна социјална 

работа со жртвите од трговија со луѓе и нивните семејства.  



 

⇒ Обезбедена помош, поддршка и информации на вкупно 314 лица за  2012 година, преку услугите на 

СОС линијата  за превенција од трговија со луѓе.   

⇒ Зголемена видливоста на СОС бројот преку емитување на СОС спот на радио како и   поставување на 

СОС банерот на веб страни на општините и забавни портали. 

Банер за промоција на СОС бројот за помош од трговија со луѓе 

⇒ Вклучени 12 лица жртви на трговија со луѓе во програмата  за заштита и социјална поддршка

(рехабилитација). Обезбедено долгорочно сместување и дневно згрижување на  8 лица жртви на 

трговија со луѓе. Обезбедена психосоцијална, медицинска и правна помош на 12 жртви на трговија 

со луѓе. Вкупно 3 лица  жртви на трговија со луѓе  се стекнале со некој степен на образование. 

Обезбедена професионална квалификација преку обука на работно место за 2 лице.  
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⇒ Усвоен стратешкиот план за 2012-2014 година и стратегија за комуникација на Отворена Порта. 

⇒ Вклучени препораки на Отворена Порта во новиот Наионален Акционен План за борба против 
трговијата со луѓе и илегална миграција во Р.Македонија за 2012 година. 

⇒ Покрената иницијатива за финансиска одржливост на прифатилиштето за жртви од трговија со луѓе 

со кое раководи Отворена Порта пред Секретаријатот на Националната комисија за борба против 

трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија. Отворена Порта ги приложи препораките, 

кои беа вклучени во финалниот извештај на Националниот известувач, што може да се смета за 

голем успех при лобирањето на Отворена Порта за владата да ги засили своите напори во борбата 

против трговијата со луѓе и да обезбеди поквалитетна заштитата на тргуваните лица.  
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⇒ Зајакната соработка со бизнис секторот и зголемена одржливоста на прифатилиштето преку 
добиена донација од ТЕДИКО, медицинската установа Интер Мед арт и МИС Глобус фабрика за 
месна индустрија.  

⇒ Изработен постер за имотноправно побарување на лица жртви на трговија со луѓе и трудова експлоатација 

Овој постер е создаден во рамките на проектот COMP.ACT –Европска Акција за Компензација на тргувани 

лица. Целта на овој постер е да го олесни пристапот на жртвите на трговија со луѓе,  при остварување на 

своите права но во исто време да ги информира релевантните актери за процесот на остварување на 

имотноправното побарување на жртвите од ТСЛ. 



 

СТР.13                                                                                                                                                                      ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012 

По повод 11 години од постоењето на организацијата, Отворена Порта  создаде  публикација во која ја 
прикажа сложеноста и чувствителноста на проблематиката со која работи. Целта не публикцијата е да ја 
информира јавноста, како и партнерите и донаторите за постигнувањта и искуството стекнати во текот на 
изминатите 11 години работа.  
 
Публикацијата е изработена двојазично,  именувана како „Постигнувања и предизвици во спречувањето на 
трговијата со луѓе“ и е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија.   
За да ја погледнете публикацијата, посетете го следниов линк: http://www.lastrada.org.mk/content.asp?
id=26 .  

⇒ Презентирани 11 годишните предизвици и достигнувања на Отворена Порта преку изработка на 

публикација „Постигнувања и предизвици во спречувањето на трговијата со луѓе“   
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⇒ „Сајт на годината 2012“, второ место за Отворена Порта во категоријата за најдобар сајт на невладини 
организации за која што беа номинирани 11 невладини организации.  

На манифестацијата „Сајт на годината 2012“, која се одржа на 13.12.2012 година,  Отворена Порта го освои 

второто место. Отворена Порта изразува голема благодарност до сите оние кои што ја дадоа својата 

поддршка и гласаа за сајтот на Отворена Порта. 

Оваа награда претставува поттик да продолжиме понтензивно да го користиме овој медиум како успешна 

алатка за информирање, едукација и превенција на јавноста за проблемот на трговија со луѓе. 

Оваа манифестацијата се одржа третпат и ја организираа „Медиа солушнс“ и системот за онлајн-реклами 

keepaneye.mk под покровителство на Амбасадата на Словачка и Здружението на интерактивно огласување 

ИАБ Македонија.  



 

   

      ПРОЕКТИ НА ОТВОРЕНА ПОРТА ЗА 2012 ГОДИНА 

 

⇒ Институционален грант 

Поддршка на годишната програма на организацијата 

Период на спроведување 2012 

Цел : Зајакнување на организациските капацитети , спроведување на активности за превенција и         

едукација и социјална асистенција за тргуваните лица. 

Донатор: CIVICA Mobilitas, спроведувана од Центарот за институционален развој – ЦИРа, а финансиски 

подржана од Швајцарската агенција за развој и соработка – СДЦ 

Буџет : 2.748.828,00 MKD 

 

Проект: Зајакнување на СОС – линијата за помош од трговија со луѓе како механизам за              

идентификација на тргуваните лица. 

Цел на проектот : Зајакнување и промовирање на единствената СОС- линија за помош од трговија со 

луѓе во земјата како ефективен метод кој обезбедува информација , превенција  и советување на 

граѓаните 

Вид на активности – Континуирана работа , анализа  и насочување на информации и статистички 

податоци . Тренинг за членовите на тимот за подобрување на нивните капацитети во работата со 

другите форми на трговија со луѓе  и тренинг за членовите на тимот и волонтерите за подобрување на 

нивните капацитети во работата во текот на 12-те месеци 

Донатор: Амбасадата на САД  во Скопје 

Буџет : 22.400 УСА за период 01/03/2012-28/03/2013 

 

Проект:  Подобрување на системот за поддршка и реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе во 

Република Македонија. 

Цел на проектот – Основната цел на овој проект е обезбедување на сервиси за реинтеграција кој ќе 

овозможат подобрување , социјална и економска инклузија на тргуваните лица 18 месеци 

Видови на активности – Подготовка на анализа за бенефициите од програмата за Социјална асистенција 

на Отворена Порта , вклучување во Програмата за реинтеграција на жртвите на трговија , Придружна 

социјална работа 

Донатор: KING BAUDOUIN FOUNDATION  BELGIUM  

 Буџет : 35 000 Евра за период 01/01/2012-30/06/2013. 

 

Проект: Создавање на мрежа на волонтери  подготвени да работат на социјалните прашања во 

општеството , зголемување на капацитетите на младите за превенција , едукација и асистенција од 

трговијата со луѓе. 

Цел на проектот:  Целта на проектот е активно вклучување на младите во решавање на 

проблемите на заедница преку развивање и промовирање на волонтеризмот 

Видови на активности: Имплементација на 4 тренинга со студентите  за превенција , едукација  врсник 

на врсник како и работа на СОС- линија и социјална асистенција 

Донатор: Град Скопје 

Буџет : 100.000,00 МКД  
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Проект Google 

Цел на проектот Интернационално и национално лобирање , застапување и односи со јавноста  

вклучувајќи мониторинг и имплементација на политиките за трговија со луѓе 

Видови на активности: Одржување на Ла Страда информаторот , веб –страната на Ла Страда , 

поткрепување во интернационалната и националната – база , мониторинг и лобирање , принтање на 

превентивни материјали и учество на конференции. 

Донатор:  Google Funds  

Буџет : 18 292 Евра или 25 000 УСД 

 

Проект: Превенција од екстремна трудова експлоатација 2 

Цел на проектот Зајакнување на системот за превенција , идентификување и упатување на жртвите на 

трудова експлоатација и трговија во Македонија преку заедничка соработка 12 месеци. 

Видови на активности: Создавање на мобилни тимови , теренска работа и инфо сесии за работниците 

од различни работни сектори. 

Донатор: CNV International  

Буџет : 25 000 Евра или буџет од 37 500 Евра- за период 01/05/2012-30/04/2013  

 

Проект „Сместување и психо- социјална поддршка на жртвите од трговија со луѓе“ .  

Цел на проектот: Обезбедување на заштита и економско јакнење на жртвите од трговијата со луѓе 

преку поддршка за функционирање на државното прифатилиште кое овозможува сместување, 

медицинска и правна помош како и оспособување со реинтеграциони способности за жртвите. 

Видови на активности: Тековни активности во прифатилиштето,Обезбедување на хуманитарна 

помош,Медицинска помош,Специјализирана психо-социјална помош,Правно советување  и др. 

Донатор: Влада на Р. Македонија  

Буџет: 300 000 МКД за 2013 година 

 

Проект- "Зајакнување на социјалните вештини и способности на Професорите и Професионалниот 

Кадар во Едукацијата за Мулти -етничко Општество 2012  

Цел на проектот : Зголемување на капацитетите и знаењата на идните наставници за работа со деца во 

мулти-етничка средина преку постојана соработка со невладиниот образовен сектор. 

Видови на активности :  Зајакнување на капацитетите на идните наставници и социјални работници 

преку соодветни обуки и спроведување на тримесечна практична работа во невладин сектор 

Донатор: Мисијата на ОБСЕ во Скопје.  

Буџет: 1113 ЕУРО 
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ОТВОРЕНА ПОРТА ЗА 2012 ГОДИНА 



 

СТР.18                                                                                                                                                                     ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012 



 

СТР.19                                                                                                                                                                     ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2012 

   

МОЖЕТЕ ДА НЕ СЛЕДИТЕ НА:  

WEB PAGE  

 www.lastrada.org.mk  

FACEBOOK 

www.facebook.com/pages/Отворена-Порта-Open-Gate-La-Strada-Macedonia 

„Здружение за акција против  насилство и трговија со луѓе“ 
-Отворена Порта/Ла Страда- 

Teл: 02/2700 –107 
Бесплатна СОС линија 0800 11111 
Е-пошта: lastrada@lastrada.org.mk 

Жиро сметка: 270000000111146 
Даночен број: 40300004000310 

Депонент на ХАЛКБАНК а.д. Скопје 

Претседател 
Јасмина.Д.Рајковска 

 


