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ГУМИ ЗА БРИШЕЊЕ

2ми406
флексибилна синтетичка гума за 
бришење на графитни моливи на 

секаков вид хартија; димензии 
6,8*3,9*1,8 см.

Цена 50 ден.

2ми420
мека синтетичка гума за бришење 

на графитни моливи на секаков вид 
хартија

Цена 15 ден.

2ми2424
мека синтетичка гума за бришење 

на графитни моливи на секаков вид 
хартија; димензија 3,9*2,3*1,3 см.

Цена 15 ден.

2ми1012
мека синтетичка гума за бришење 

на графитни моливи на секаков вид 
хартија; овална форма; димензија 

6,2*2,8*1,2 см.

Цена 25 ден.

2ми4836
мека синтетичка гума за бришење 

на графитни моливи на секаков вид 
хартија; триаголна форма, микс 

бои; димензија 5*4,4*0,7 см.
Цена 10 ден.

2ми612
мека синтетичка гума за бришење, 

не абразивна; за секаков вид 
површини; не ја оштетува хартијата. 

Димензии 7,8*2,3*1,2 см.

Цена 25 ден.
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ГУМИ Со оСтРИлкa

2ми01116
острилка направена од висококвалитетна 
пластика, за острење стандардни моливи, 
дрвени боички и мрсни боички, во повеќе 

бои и контејнер за отпад од острење и 
гума за бришење.

Цена 85 ден.

2ми01236
острилка направена од висококвалитетна 
пластика, за острење стандардни моливи, 
дрвени боички и мрсни боички, во повеќе 

бои и контејнер за отпад од острење и 
гума за бришење.

Цена 99 ден.

2ми05116
острилка направена од висококвалитетна 
пластика, за острење стандардни моливи, 
дрвени боички и мрсни боички, во повеќе 

бои и контејнер за отпад од острење и 
гума за бришење

Цена 99 ден.

2ми14112
острилка направена од висококвалитетна 
пластика, за острење стандардни моливи, 
дрвени боички и мрсни боички, во повеќе 

бои и контејнер за отпад од острење и 
гума за бришење

Цена 120 ден.
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2ми03116
острилка направена од висококвалитетна 
пластика, за острење стандардни моливи, 
дрвени боички и мрсни боички, во повеќе 

бои и контејнер за отпад од острење и 
гума за бришење.

Цена 99 ден.

2ми10236
острилка направена од висококвалитетна 
пластика, за острење стандардни моливи, 
дрвени боички и мрсни боички, во повеќе 

бои и контејнер за отпад од острење и 
гума за бришење.

Цена 120 ден.

2ми04116
острилка направена од висококвалитетна 
пластика, за острење стандардни моливи, 
дрвени боички и мрсни боички, во повеќе 

бои и контејнер за отпад од острење и 
гума за бришење

Цена 85 ден.

2ми80201 
селотејп 12мм*33м

Цена 19 ден.

СЕлотЕЈП
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OСтРИлкИ

2ми62212
острилка направена од 

висококвалитетна пластика, за 
острење стандардни и макси 

моливи, дрвени боички и мрсни 
боички, во повеќе бои и контејнер 

за отпад од острење 
Цена 90 ден.

ПЕНкАлА

2ми10925
хемиско пенкало, со дизајн, квалитет и 
функционалност кој ги карактеризира 
Милан пенкалата; дебелина на врв на 

мина 1 мм, сина боја

Цена 25 ден.

МолИВИ

2ми71524 
резервни мини за технички молив со 

дебелина 0,7 мм и ХБ градација

Цена 40 ден.

2ми70312 
молив Милан, изработен од обновливи шуми; 

лесен за острење; мина 2,2 мм отпорна на 
кршење; ергономска триаголна форма за 
лесно пишување и цртање; ХБ градација

Цена 15 ден.
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2ми02312 
молив двобоен, изработен од дрво од 

обновливи шуми; лесен за острење; 
мина 2,9мм, отпорна на кршење; 

ергономска триаголна форма за лесно 
пишување.

Цена 15 ден.

2ми112312
дрвени боици 12 парчиња; 

изработени од дрво од обновливи 
шуми; лесни за острење; мина 

2,9 мм. Мината е изработена од 
квалитетни и безбедни пигменти 

кои соодветствуваат на ЕУ 
стандардите, отпорна на кршење; 
ергономска триаголна форма за 

лесно пишување и цртање

Цена 145 ден.

2ми22312 
дрвени боици 12 парчиња; изработени 
од дрво од обновливи шуми; лесни за 

острење; мина 2,9 мм. Мината е изработена 
од квалитетни и безбедни пигменти кои 

соодветствуваат на ЕУ стандардите, отпорна 
на кршење; ергономска триаголна форма за 

лесно пишување и цртање

Цена 120 ден.

2ми22318 
дрвени боици 18 парчиња; изработени 
од дрво од обновливи шуми; лесни за 

острење; мина 2,9 мм. Мината е изработена 
од квалитетни и безбедни пигменти кои 

соодветствуваат на ЕУ стандардите, отпорна 
на кршење; ергономска триаголна форма за 

лесно пишување и цртање

Цена 180 ден.
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ГлоБУС - СВЕтлЕЧкИ

2Т41201
ГЛОБУС – светлечки, 20 см

Глобус што свети 20 см 
физичко-политички на македонски јазик.

Цена 1000 ден.
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2Т41302
ГЛОБУС – светлечки, 30 см

Глобус што свети 30 см 
физичко-политички на македонски јазик.

Цена 1400 ден.
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2Т41202
Глобус - 20 см
Глобус 20 см 

физичко-политички на англиски јазик.

Цена 650 ден.

ГлоБУС
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2Т41303
Глобус 30 см 

физичко-политички на македонски јазик.

Цена 1000 ден.
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УкРАСНИ МолИВИ

2Л13012
МОЛИВ УКРАСЕН
Цена 20 ден.
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2Л1302
МОЛИВ УКРАСЕН
Цена 20 ден.
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2Л9939
МОЛИВ УКРАСЕН
Цена 20 ден.
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2Л1311
МОЛИВ УКРАСЕН
Цена 20 ден.
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2Л8551
ТЕХНИЧКИ МОЛИВ 0,7ММ. УКРАСЕН

Цена 20 ден.
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2Л13081
МОЛИВ УКРАСЕН
Цена 20 ден.
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2Л1313
МОЛИВ УКРАСЕН
Цена 20 ден.
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ФлоМАСтЕРИ

2З108-12
фломастери 1/12; 12 парчиња, 12 бои; 

дијаметар на врв 2,3 мм.

Цена 65 ден.

23888-12
фломастери 1/12; 12 парчиња, 12 бои; 

дијаметар на врв 2 мм.
Цена 55 ден.

23897-12
фломастери 1/12; 12 парчиња, 12 бои; 

дијаметар на врв 2,55 мм.
Цена 85 ден.

2З738-12
фломастери 1/12 џамбо; 12 парчиња, 

12 бои; дијаметар на врв 5 мм. 
Цена 100 ден.
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БлокоВИ

2В005
Блок за цртање број 2; 

10 листа, 105г./м2 хартија.

Цена 30 ден.

2В006
Блок за цртање број 3; 

10 листа, 105г./м2 хартија.

Цена 35 ден.

2В007
Блок за цртање број 4; 

10 листа, 105г./м2 хартија.

Цена 35 ден.

2В008
Блок за цртање број 5; 10 листа, 

105г./м2 хартија.

Цена 40 ден.
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200200
Колаж хартија А5, 

самолеплива; 
Цена 40 ден.

200201
Блок за скицирање број 2; 
10 листа, 105г./м2 хартија.

Цена 30 ден.

200208
Колаж хартија А4, самолеплива; 

Цена 90 ден.

267201
Блок специјален бој 5.

Цена 120 ден.

колАж И 
САМолЕПлИВА хАРтИЈА
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200299
Колаж хартија А4 ; 

10 листови во боја, несамолеплив 
хартија 80г/м2.

Цена 45 ден.

 200111 Нотна тетратка А4, 16 страници;   Цена 25 ден.
 2H1120 Нотна тетратка А4, 48 страници;   Цена 50 ден.

НотНИ тЕтРАткИ
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 200107 Нотна тетратка А5, 16 страници;   Цена 10 ден.
 2H1116 Нотна тетратка А5, 48 страници;   Цена 20 ден.
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2H1111
Тетратка за почетно пишување A4. 

40 страници.
Цена 40 ден.

2H2222
Тетратка за почетно пишување B5.

48 страници.
Цена 20 ден.

тЕтРАткИ ЗА 
ПоЧЕтНо ПИШУВАЊЕ
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2Н3603
ПАПКА КАРТОНСКА СО ЛАСТИК 4СМ.

Цена 150 ден.

2Н3580
ПАПКА КАРТОНСКА СО ЛАСТИК 4СМ.

Цена 150 ден.

2Н3597
ПАПКА КАРТОНСКА СО ЛАСТИК 4СМ.

Цена 150 ден.

ПАПкИ Со лАСтИк

2Н3573
ПАПКА КАРТОНСКА СО ЛАСТИК 4СМ. 

Цена 150 ден.
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2Н3641
РЕГИСТРАТОР СО МЕХАНИЗАМ 4СМ. 

Цена 200 ден.

2Н3627
РЕГИСТРАТОР СО МЕХАНИЗАМ 4СМ. 

Цена 200 ден.

2Н3634
РЕГИСТРАТОР СО МЕХАНИЗАМ 4СМ. 

Цена 200 ден.

2Н3610
РЕГИСТРАТОР СО МЕХАНИЗАМ 4СМ. 

Цена 200 ден.

РЕГИСтРАтоР Со 
МЕхАНИЗАМ
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дРВЕНИ БоИцИ

2У40380
висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 120 ден.

2У40381
висококвалитетни дрвени боици; 24 бои; мека и 

мазна мина со дијаметар 3мм за интензивни боење; 
мината е отпорна на кршење и лесно се остри.

Цена 210 ден.

2У41865
Висококвалитетни дрвени боици; 

18 бои; мека и мазна мина со дијаметар 
3мм за интензивни боење; мината е 
отпорна на кршење и лесно се остри.

Цена 160 ден.

2У41875
висококвалитетни дрвени боици; 36 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 300 ден.
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2У42323
Висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 

должина на тело 8,5 см; мека и мазна мина со 
дијаметар 3мм за интензивни боење; мината е 

отпорна на кршење и лесно се остри.

Цена 60 ден.

2У42794
Висококвалитетни дрвени боици; 24 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 185 ден.

2У42795
Висококвалитетни дрвени боици; 

36 бои; мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на кршење 

и лесно се остри.

Цена 260 ден.

2У42827
Висококвалитетни дрвени боици; 18 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 130 ден.
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2У42789
Висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 4мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 250 ден.

2У42793
Висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; 
мека и мазна мина со дијаметар 3мм за 
интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 95 ден.

2У42264
Висококвалитетни дрвени боици со двостран 

врв; 12 бои; мека и мазна мина со дијаметар 5 
мм за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри. Со вклучена острилка.

Цена 230 ден.

2У42857
висококвалитетни дрвени боици; 12 бои; мека и 
мазна мина со дијаметар 3,3 мм за интензивни 
боење; мината е отпорна на кршење и лесно се 
остри. Со употреба на четка за боење и вода се 

користат како акварелни боици.

Цена 160 ден.
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2У42897
висококвалитетни дрвени боици со гума ; 12 

бои; мека и мазна мина со дијаметар 3мм 
за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 130 ден.

2У42938
висококвалитетни дрвени боици со гума ; 24 

бои; мека и мазна мина со дијаметар 3мм 
за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 250 ден.

2У42991
висококвалитетни дрвени боици со двостран 

врв; 24 бои; мека и мазна мина со дијаметар 3,3 
мм за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри. Со вклучена острилка.

Цена 150 ден.

2У43034
висококвалитетни дрвени пастелни  боици; 12 
бои; мека и мазна мина со дијаметар 3,3 мм 
за интензивни боење; мината е отпорна на 

кршење и лесно се остри.

Цена 140 ден.
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2У43097
Висококвалитетни дрвени боици, 12 интензивни 

бои, дијаметар на мина 3 мм отпорна на кршење, 
лесно се остри; спакувани во еколошко пакување  
70% произведено од рециклирана ПЕТ амбалажа.

Цена 100 ден.

2У42809
Висококвалитетни дрвени боици; 

6 флуоресцентни бои; мека и мазна мина со 
дијаметар 5 мм за интензивни боење; мината е 

отпорна на кршење и лесно се остри.

Цена 160 ден.

МРСНИ БоИцИ

2У42369
висококвалитетни мрсни боички со 
овална форма; 12 бои; дијаметар 12 
мм; лесно се острат; не се токсични; 
лесно се мијат само со вода и сапун.

Цена 90 ден.

2У42365
висококвалитетни мрсни боички со овална 

форма; 12 бои; дијаметар 8 мм; лесно се острат; 
не се токсични; лесно се мијат само со вода и 

сапун.

Цена 49 ден.
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2У42265.jpg
висококвалитетни фломастери, 12 интензивни бои, двостран 
врв со дијаметар на врв 2,6 мм и 4,7 мм; лесно се мијат само 
со вода; не се токсични

Цена 170 ден.

2У41022
Висококвалитетни фломастери, 

96 интензивни бои, дијаметар на врв 2,8 мм; 
лесно се мијат само со вода; не се токсични

Цена 1100 ден.

ФлоМАСтЕРИ

2У42605.jpg
висококвалитетни фломастери, должина на тело 
10 см; 12 интензивни бои, дијаметар на врв 1-4,7 
мм; лесно се мијат само со вода; не се токсични

Цена 140 ден.
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2У42672
Висококвалитетни фломастери, 12 интензивни 

бои, дијаметар на врв 2,8 мм;  секој 
фломастер има свој специфичен мирис; не 
содржат алергени; лесно се мијат само со 

вода; не се токсични

Цена 200 ден.

2У40531
Висококвалитетни фломастери, 

12 интензивни бои, дијаметар на врв 
2,8 мм; лесно се мијат само со вода; 

не се токсични

Цена 90 ден.

2У40532
Висококвалитетни фломастери, 24 

интензивни бои, дијаметар на врв 2,8 
мм; лесно се мијат само со вода; не се 

токсични

Цена 180 ден.

2У42988
Висококвалитетни фломастери, со двостран врв, 
8 интензивни бои,  дијаметар на врв 6мм;  секој 
фломастер има свој специфичен мирис и печат 

на спротивниот врв; не содржат алергени; лесно 
се мијат само со вода; не се токсични

Цена 250 ден.
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2У42737
Висококвалитетни фломастери, 9 фломастери 
со интензивна боја и 1 фломастер со бела боја 
за добивање нијанси од боја; лесно се мијат 

само со вода; не се токсични.

Цена 150 ден.

2У42747
Висококвалитетни фломастери, 12 

интензивни бои, со врв четка за боење; лесно 
се мијат само со вода; не се токсични

Цена 150 ден.

2У42785
Висококвалитетни фломастери, 8 интензивни и 
флуоресцентни бои, дијаметар на врв 2,8 мм; 

лесно се мијат само со вода; не се токсични

Цена 100 ден.

2У42813
Висококвалитетни фломастери, 6 интензивни 

бои, ергономска форма што овозможува лесна 
работа на деца од +2 години, дијаметар на мина 
10 мм за лесно и сигурно боење; не се токсични; 

лесно се мие о раце и други непорозни 
површини само со вода.

Цена 250 ден.
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2У40555
Висококвалитетни фломастери, 18 

интензивни бои, дијаметар на врв 2,8 мм; 
лесно се мијат само со вода; не се токсични

Цена 130 ден.

2У40556
Висококвалитетни фломастери, 36 интензивни 
бои, дијаметар на врв 2,8 мм; лесно се мијат 

само со вода; не се токсични

Цена 270 ден.

2У40565
Висококвлаитетни фломастери, 12 

интензивни бои, дијаметар на врв 6 
мм; лесно се мијат само со вода; не се 

токсични

Цена 210 ден.

2У40566
Висококвлаитетни фломастери, 12 интензивни 

бои, дијаметар на врв 6 мм; лесно се мијат само 
со вода; не се токсични

Цена 340 ден.
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2У42814
висококвалитетни фломастери, 12 интензивни 

бои, ергономска форма што овозможува 
лесна работа на деца од +2 години, дијаметар 

на мина 10 мм за лесно и сигурно боење; 
не се токсични; лесно се мие о раце и други 

непорозни површини само со вода.

Цена 500 ден.

2У42815
висококвалитетни фломастери, 6 

интензивни бои, ергономска форма која 
овозможува лесна работа на деца од +1 
година; не се токсични; лесно се мие од 

раце и други непорозни површини само со 
вода.

Цена 250 ден.

2У42817
висококвалитетни боички, 6 интензивни бои, 

ергономска форма која овозможува лесна 
работа на деца од +1 година; дијаметар на 

мина 10 мм; се користат како дрвени, мрсни и 
акварелни боици; не се токсични; лесно се мие 

од раце и други непорозни површини 
само со вода.

Цена 390 ден.

2У42818
висококвалитетни боички, 10 интензивни 
бои, ергономска форма која овозможува 

лесна работа на деца од +1 година; 
дијаметар на мина 10 мм; се користат 

како дрвени, мрсни и акварелни боици; 
не се токсични; лесно се мие од раце и 

други непорозни површини само со вода. 
Пакувањето содржи и острилка.

Цена 500 ден.
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2У40614
Висококвалитетни фломастери, 12 

интензивни бои, дијаметар на врв 2,8 
мм; лесно се мијат само со вода; не се 

токсични

Цена 90 ден.

2У40615
Висококвалитетни фломастери, 24 интензивни бои, 

дијаметар на врв 2,8 мм; лесно се мијат само со вода; 
не се токсични

Цена 180 ден.

2У41239
висококвалитетни фломастери, 7 фломастери 
со интензивна боја и 1 фломастер со бела боја 
за корекција на боењето; лесно се мијат само 

со вода; не се токсични

Цена 130 ден.

2У41438
висококвалитетни фломастери, 10 интензивни 

бои, двостран врв со дијаметар на врв 2,6 мм и 4,7 
мм; лесно се мијат само со вода; не се токсични

Цена 158 ден.



38

2У41020
Висококвалитетни фломастери, 48 интензивни бои, дијаметар на врв 2,8 мм; лесно се 

мијат само со вода; не се токсични

Цена 550 ден.

2У43032
висококвалитетни фломастери, 

8 пастелни бои, дијаметар на 
врв 1-4,7 мм; лесно се мијат 
само со вода; не се токсични 

Цена 130 ден.

2У43100
Висококвалитетни фломастери, 12 интензивни бои, 

дијаметар на врв 2,6 мм; не се токсични, само со вода 
лесно се мијат од раце и други непорозни површини; 

спакувани во еколошко пакување  70% произведено од 
рециклирана ПЕТ амбалажа.

Цена 100 ден.



39

ПЕНкАлА

2У40343-03
пенкало со  механизам и ергономско тело 
за лесно пишување; мина на врв 0,7 мм и 
мастило кое е термоосетливо и се брише 

со гума која е на самото пенкало

Цена 800 ден.

2У43039-03
пенкало со капаче и ергономско тело за лесно 
пишување; мина на врв 0,7 мм и мастило кое 
е термоосетливо и се брише со гума која е на 

самото пенкало

Цена 80 ден.

2У43039-10
пенкало со капаче и ергономско тело за лесно 
пишување; мина на врв 0,7 мм и мастило кое 
е термоосетливо и се брише со гума која е на 

самото пенкало

Цена 80 ден.

2У43044
пенкало со  механизам и ергономско тело за 

лесно пишување; мина на врв 0,7 мм и мастило 
кое е термоосетливо и се брише со гума која е 

на самото пенкало

Цена 80 ден.
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2У43039-01
пенкало со капаче и ергономско тело за лесно 
пишување; мина на врв 0,7 мм и мастило кое 
е термоосетливо и се брише со гума која е на 

самото пенкало

Цена 80 ден.

2У43039-02
пенкало со капаче и ергономско тело за лесно 
пишување; мина на врв 0,7 мм и мастило кое 
е термоосетливо и се брише со гума која е на 

самото пенкало

Цена 80 ден.

2У43040
пенкало со капаче и ергономско тело за лесно 
пишување; мина на врв 0,7 мм и мастило кое 
е термоосетливо и се брише со гума која е на 

самото пенкало

Цена 80 ден.

2У43043-02
пенкало со  механизам и ергономско тело 
за лесно пишување; мина на врв 0,7 мм и 

мастило кое е термоосетливо и се брише со 
гума која е на самото пенкало

Цена 80 ден.



41

тЕМПЕРНИ БоИцИ

2У42739
темперни бои во стик; 6 бои; лесни за 

употреба, се бои без користење на четка за 
боење и вода, брзо се сушат; лесно се мијат 

со вода и сапун.

Цена 250 ден.

2У42324
темперни бои во стик; 10 бои; лесни за 

употреба, се бои без користење на четка 
за боење и вода, брзо се сушат; лесно се 

мијат со вода и сапун.

Цена 500 ден.
ПлАСтЕлИН

2У43249
висококвалитетел пластелин; идеален за работа 
на училишни и предучилишни деца; не се суши 
на собна температура, не е токсичен, не содржи 
глутен; Сетот содржи: 10 парчиња, пластелин со 

тежина 200 гр., алати и модли за моделирање на 
пластелин.

Цена 600 ден.

2У43268
висококвалитетел пластелин; идеален за работа 
на училишни и предучилишни деца; не се суши 
на собна температура, не е токсичен, не содржи 
глутен. Сетот содржи: 6 парчиња, пластелин со 

тежина 360 гр., алати и модли за моделирање на 
пластелин.

Цена 900 ден.
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2У42173
висококвалитетел пластелин; идеален за 

работа на училишни и предучилишни деца; 
не се суши на собна температура, не е 

токсичен, не содржи глутен; 10 бои.

Цена 100 ден.

2У42691
висококвалитетел пластелин; идеален 

за работа на училишни и предучилишни 
деца; не се суши на собна температура, 
не е токсичен, не содржи глутен; 12 бои; 

тежина 180 гр.

Цена 100 ден.

2У42174
висококвалитетел пластелин; идеален 

за работа на училишни и предучилишни 
деца; не се суши на собна температура, 
не е токсичен, не содржи глутен; 6 бои.

Цена 70 ден.

2У42177
висококвалитетел пластелин; 

идеален за работа на училишни 
и предучилишни деца; не се 

суши на собна температура, не 
е токсичен, не содржи глутен; 

Сетот содржи: 24 парчиња, пластелин со тежина 400 гр., алати и 
модли за моделирање на пластелин.

Цена 900 ден.
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тЕСто ЗА МодЕлИРАЊЕ

2У43307 дипслеј
супер лесно, еластично тесто за моделирање; се суши на воздух; не ги валка 

рацете; може повторни да се употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У43308 дисплеј
супер лесно, еластично тесто за моделирање; се суши на воздух; не ги валка 

рацете; може повторни да се употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.
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2У4268603
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268605
супер лесно, еластично тесто за моделирање; 

се суши на воздух; не ги валка рацете; 
може повторни да се употреби откако ќе се 

измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У42687 дисплеј
супер лесно, еластично тесто за моделирање; се суши на воздух; не ги валка 

рацете; може повторни да се употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.
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2У4268606
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268607
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268608
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268609
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.
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2У4268610
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268612
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268615
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не ги валка 
рацете; може повторни да се употреби 

откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

2У4268618
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не 
ги валка рацете; може повторни да се 
употреби откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.
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2У43052
висококвалитетни бои за лице; лесно се 

нанесуваат и се чистат од лицето со вода и 
сапун; дерматолошки тестирани.

Цена 450 ден.

2У43053
висококвалитетни бои за лице; лесно се 

нанесуваат и се чистат од лицето со вода и 
сапун; дерматолошки тестирани.

Цена 65 ден.

2У4268601
супер лесно, еластично тесто за моделирање; 
се суши на воздух; не ги валка рацете; може 

повторни да се употреби откако ќе се измеша 
со вода.

Цена 100 ден.

2У4268631
супер лесно, еластично тесто за 

моделирање; се суши на воздух; не ги валка 
рацете; може повторни да се употреби 

откако ќе се измеша со вода.

Цена 100 ден.

дЕтСкИ ШМИНкИ
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2У43079
сет од 2 сложувалки-боенки + 8 фломастери; 

сложувалката содржи 6 парчиња и е 
наменета за деца +2 години.

Цена 600 ден.

2У43080
сет од 2 сложувалки-боенки + 8 фломастери; 

сложувалката содржи 6 парчиња и е наменета 
за деца +2 години.

Цена 600 ден.

2У42900
сет од макети за боење + 6 

фломастери + лепаци со светки

Цена 500 ден.

СложУВАлкИ

МАкЕтИ ЗА БоЕЊЕ
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тЕМПЕРНИ БоИцИ

2Т32873
ТЕМПЕРНИ БОИ .СОДРЖИНА 25МЛ.*6 .  

ПАКУВАНИ ВО ЧАШКА.
Цена 110 ден.

2T32842
ТЕМПЕРНИ БОИ. 12 БОИ , СОДРЖИНА 25МЛ.*6  ПАКУВАНИ ВО 

ЧАШКА.
Цена 165 ден.



50

2Т32859
ТЕМПЕРНИ БОИ.ФЛУОРЕСЦЕНТНИ БОИ.

СОДРЖИНА 25МЛ.*6 . ПАКУВАНИ ВО ЧАШКА.
Цена 90 ден.

2Т32866
ТЕМПЕРНИ БОИ ГЛИТЕР. СОДРЖИНА 25МЛ.*6.  

ПАКУВАНИ ВО ЧАШКА.
Цена 90 ден.

2Т32880
ТЕМПЕРНИ БОИ, ЗА БОЕЊЕ СО ПРСТИ .СОДРЖИНА 

25МЛ.*6 .  ПАКУВАНИ ВО ЧАШКА.
Цена 95 ден.
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2Т32897
ТЕМПЕРНИ БОИ . 12 БОИ, 

СОДРЖИНА  9МЛ.*12  ПАКУВАНИ ВО ТУБА.
Цена 125 ден.

2T32903
ТЕМПЕРНИ БОИ . 12 БОИ, 

СОДРЖИНА  12МЛ.*12  ПАКУВАНИ ВО 
ТУБА.

Цена 170 ден.
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2Т13911
ПРЕСТИЛКА ЗА ЛИКОВНО. МАТЕРИЈАЛ 

ПОЛИЕСТЕР.
Цена 190 ден.

2Т13928
ПРЕСТИЛКА ЗА ЛИКОВНО. МАТЕРИЈАЛ 

ПОЛИЕСТЕР.
Цена 190 ден.

2Т13904
ПРЕСТИЛКА ЗА ЛИКОВНО. МАТЕРИЈАЛ 

ПОЛИЕСТЕР.
Цена 190 ден.

ПРЕСтИлкА ЗА лИкоВНо
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2T25396
ЛЕПИЛО ТЕЧНО. СОДРЖИНА 60МЛ.

Цена 40 ден.

2Т17353
ЛЕПИЛО ТЕЧНО. СОДРЖИНА 60МЛ.

Цена 40 ден.

лЕПИлА

2T04919
ЛЕПИЛО СО СВЕТКИ. СОДРЖИНА 50мл.

Цена 35 ден.
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ГУМА ЗА БРИШЕЊЕ

2J1106
Мека гума за бришење. Ергономско тело. Лесна 

за работа.

Цена 40 ден.

2J1307
Мека гума за бришење. Ергономско тело. 

Лесна за работа.  
Цена 20 ден.

2J1303
 Мека гума за бришење. Ергономско тело. 

Лесна за работа. 
Цена 25 ден.
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2J1305
Мека гума за бришење. Лесна за работа.  

Цена 15 ден.

2Ј13011
Мека гума за бришење. Ергономско тело. 

Лесна за работа.    
Цена 40 ден.

2J17020
Мека гума за бришење. Лесна за работа.  

Цена 15

2J17010
Мека гума за бришење. Ергономско тело. 

Лесна за работа.
Цена 50 ден.
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2Ј1301
Мека гума за бришење. Ергономско тело. 

Лесна за работа.
Цена 40 ден.

2Ј1105
Мека гума за бришење. Ергономско тело. 

Лесна за работа.
Цена 70 ден.

2Ј1106Б
Мека гума за бришење. Ергономско тело. 

Лесна за работа.
Цена 60 ден.

2Ј1301Б
Мека гума за бришење. Ергономско тело. 

Лесна за работа.
Цена 55 ден.
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2J1001
 Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 8 мм и 

џамбо 11 мм моливи и дрвени боици.

Цена 40 ден.

2J1002
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 8мм и 

џамбо 11мм моливи и дрвени боици.

Цена 55 ден.

оСтРИлкИ

2Ј17020Б
Мека гума за бришење. Ергономско тело. 

Лесна за работа.
Цена 55 ден.

2Ј1701010Б
Мека гума за бришење. Ергономско тело. 

Лесна за работа.
Цена 60 ден.
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2J1801
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 

моливи и дрвени боици.

Цена 50 ден.

2J1003
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни моливи 

и дрвени боици.

Цена 20 ден.

2Ј11031
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни моливи 

и дрвени боици.

Цена 45 ден.

2Ј1901
Пластична острилка достапна во повеќе 
бои. Ергономско тело; лесно за работа; 

висока функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени боици.

Цена 60 ден.
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2J14020
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 

моливи и дрвени боици.

Цена 25 ден.

2Ј12090
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 

моливи и дрвени боици.

Цена 15 ден.

2J0701
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни моливи 

и дрвени боици.

Цена 20 ден.

2J0704
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни моливи 

и дрвени боици.

Цена 40 ден.



60

2J1302
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни моливи 

и дрвени боици.

Цена 50 ден.

2J0801
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни моливи 

и дрвени боици.

Цена 15 ден.

2J0809
 Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 

моливи и дрвени боици.

Цена 25 ден.

2J0613
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 

моливи и дрвени боици.

Цена 15 ден.
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2J0613Б
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 

моливи и дрвени боици.

Цена 40 ден.

2J0906
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 

моливи и дрвени боици.

Цена 40 ден.

2J0907
Пластична острилка достапна во повеќе бои. Ергономско тело; лесно за работа; 

висока функционалност; острење на стандардни моливи и дрвени боици.

Цена 60 ден.

2J16010
острилка метална дупла; ОСТРИ 
СТАНДАРДНИ и џамбо МОЛИВИ 

И ДРВЕНИ БОИЦИ
Цена 40 ден.
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2J0804Б
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни моливи 

и дрвени боици.

Цена 45 ден.

2J1102Б
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 

моливи и дрвени боици.

Цена 45 ден.

2J14020Б
Пластична острилка достапна во повеќе 
бои. Ергономско тело; лесно за работа; 

висока функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени боици.

Цена 40 ден.

2J160210
Пластична острилка достапна во повеќе 
бои. Ергономско тело; лесно за работа; 

висока функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени боици.

Цена 45 ден.
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2Ј1203
МОЛИВ ХБ

Цена 10 ден.

2Ј12011
МОЛИВ ХБ СО ГУМА ЗА БРИШЕЊЕ

Цена 10 ден.

2Ј1313
МОЛИВ ХБ СО ГУМА ЗА БРИШЕЊЕ

Цена 10 ден.

МолИВИ

2Ј1601
МОЛИВ ХБ

Цена 10 ден.
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2J0804Б
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни моливи 

и дрвени боици.

Цена 45 ден.

2J1102Б
Пластична острилка достапна во повеќе бои. 

Ергономско тело; лесно за работа; висока 
функционалност; острење на стандардни 

моливи и дрвени боици.

Цена 45 ден.

2J14020Б
Пластична острилка достапна во повеќе 
бои. Ергономско тело; лесно за работа; 

висока функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени боици.

Цена 40 ден.

2J160210
Пластична острилка достапна во повеќе 
бои. Ергономско тело; лесно за работа; 

висока функционалност; острење на 
стандардни моливи и дрвени боици.

Цена 45 ден.
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2Ј1203
МОЛИВ ХБ

Цена 10 ден.

2Ј12011
МОЛИВ ХБ СО ГУМА ЗА БРИШЕЊЕ

Цена 10 ден.

2Ј1313
МОЛИВ ХБ СО ГУМА ЗА БРИШЕЊЕ

Цена 10 ден.

МолИВИ

2Ј1601
МОЛИВ ХБ

Цена 10 ден.
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2J160100
Дрвени боици, 12 бои. Триаголна форма; 

лесни за држење; лесни за острење. Мина 3 
мм отпорна на кршење. ПВЦ кутија.

Цена 250 ден.

2J18010
Дрвени боици со гума за бришење, 12 бои. 

Триаголна форма; лесни за држење; лесни за 
острење. Мина 3 мм отпорна на кршење.

Цена 100 ден.

2J140220
Дрвени боици, 18 бои. Триаголна форма; 

лесни за држење; лесни за острење. Мина 3 
мм отпорна на кршење.

Цена 130 ден.

2J1209
Дрвени боици, 12 бои. Триаголна форма; лесни 

за држење; лесни за острење. Мина 3 мм 
отпорна на кршење.

Цена 145 ден.

дРВЕНИ БоИцИ
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2J140230
Дрвени боици, 24 бои. Триаголна форма; лесни 

за држење; лесни за острење. Мина 3 мм 
отпорна на кршење.

Цена 150 ден.

2J140300
Дрвени боици, 12 бои. Триаголна форма; лесни 

за држење; лесни за острење. Мина 5 мм 
отпорна на кршење. 
Цена 200 ден.

2J150100
Дрвени боици, 1/12 бои. Триаголна форма; 

лесни за држење; лесни за острење. 
Мина 3 мм отпорна на кршење. 

Цена 85 ден.

2J18020
Дрвени боици со гума за бришење, 1/24 бои. 
Триаголна форма; лесни за држење; лесни за 

острење. Мина 3 мм отпорна на кршење. 
Цена 195 ден.
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2J1402
Дрвени боици, 12 бои. Триаголна форма; 

лесни за држење; лесни за острење. Мина 
3 мм отпорна на кршење. 

Цена 80 ден.

2J1704
Дрвени боици, 12 бои. Триаголна форма; 

лесни за држење; лесни за острење. Мина 3 
мм отпорна на кршење. Метална кутија.   

Цена 190 ден.

МРСНИ БоИцИ

2Ј150118
Мрсни боици, 12 бои. Меки и мазни мрсни 

боици, идеални за употреба во градинки и во 
училишта.   

Цена 100 ден.
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2J171100
Фломастери, 12 бои. Дебелина на врв 7,5 мм. 

Отпорни при пад; константен и висок проток на 
мастило. Лесно се чисти со вода и сапун.  

Цена 150 ден.

2J170100
Фломастери, 12 бои. Дебелина на врв 5 мм. 

Отпорни при пад; константен и висок проток на 
мастило. Лесно се чисти со вода и сапун.  

Цена 65 ден.

2J170200
Фломастери, 24 бои. Дебелина на врв 5 

мм. Отпорни при пад; константен и висок 
проток на мастило. Лесно се чисти со вода 

и сапун.  
Цена 150 ден.

2J170500
Фломастери, 18 бои. Дебелина на врв 5 мм. 

Отпорни при пад; константен и висок проток на 
мастило. Лесно се чисти со вода и сапун.  

Цена 100 ден.

ФлоМАСтЕРИ
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лИНИАРИ

2Ј1910
Линијар со клик механизам.  

Цена 90 ден.2Ј1902
Сет за геометрија. Состав: 2 триаголници, 

линијар и агломер. Отпорен на деформација и 
висока отпорност на кршење. 

Цена 150 ден. ШЕСтАРИ

2Ј1804
Стандарден метален шестар, со додаток за 

молив. Спакуван во ПВЦ кутија.  
Цена 80 ден.

2Ј1805
Стандарден метален шестар, со вклучена кутија 

со мини. Спакуван воп ПВЦ кутија.   
Цена 80 ден.
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2J1501
Футрола со училиштен прибор. 
Содржи: дрвени боици 1/112, 

12 моливи, 2 острилки, 1 гума за 
бришење, 2 лепенки.  
Цена 398 ден.

2J1502
Футрола со училиштен 

прибор. Содржи: 24 
моливи, 3 острилки, 4 

гуми за бришење.  
Цена 398 ден.

2J1802
Класичен ПВЦ шестар, со додаток за молив. 

Цена 60 ден.

2J1802Б
Класичен ПВЦ шестар, со додаток за молив, 

спакуван во блистер пакување. 
Цена 60 ден.

ФУтРолИ
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2Ј1907
Футрола за училиштен прибор

Цена 350 ден.
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2Ц16036
Квалитетно хемиско пенкало, метално тело и гумиран 

дел за лесно пишување. 
Цена 50 ден.

2Ц37598
Стандардно хемиско пенкало, со 4 мини во 4 различни 

бои: сина, црвена, црна и зелена боја на мастило; 
дијаметар на врв 0,7 мм.

Цена 40 ден.

2Ц34917
Стандардно хемиско пенкало, 

сина боја на мастило; дијаметар 
на врв 0,7 мм; менлива мина.

Цена 10 ден.

ПЕНкАлА

2Ц109649
стандардно хемиско пенкало, сина 
боја на мастило; дијаметар на врв 

0,7 мм; менлива мина
Цена 10 ден.

2Ц34931
Стандардно хемиско пенкало, 

црвена боја на мастило; 
дијаметар на врв 0,7 мм; 

менлива мина.

Цена 10 ден.

2Ц34924
Стандардно хемиско 
пенкало, црна боја на 

мастило; дијаметар на врв 
0,7 мм; менлива мина.

Цена 10 ден.
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2Ц509878
Стандардно хемиско пенкало, сина боја на мастило; дијаметар 

на врв 0,7 мм; менлива мина.

Цена 10 ден.

2Ц509892
Стандардно хемиско пенкало, црвена боја на мастило; 

дијаметар на врв 0,7 мм; менлива мина.

Цена 10 ден.

2Ц910534
Хемиско пенкало со гел полнење на мина; сина боја на 
мастило; пвц тело и гумиран дел за лесно пишување; 

дијаметар на врв 0,5 мм.

Цена 20 ден.

2Ц930532
Хемиско пенкало со гел полнење на мина; црвена боја 

на мастило; пвц тело и гумиран дел за лесно пишување; 
дијаметар на врв 0,5 мм.

Цена 20 ден.
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2Ц37512
Квалитетен технички молив со пвц тело; 
цврстина на мина ХБ, дијаметар 0,5мм.

Цена 10 ден.

2Ц15978
Квалитетен технички молив со пвц тело 

и гумиран дел за лесно пишување; 
цврстина на мина ХБ, дијаметар 0,7мм.

Цена 30 ден.

2Ц109663
Стандардно хемиско пенкало, 

сина боја на мастило; 
дијаметар на врв 0,7 мм; 

менлива мина.

Цена 10 ден.

2Ц19228
Стандардно хемиско пенкало, сина 
боја на мастило; дијаметар на врв 

0,7 мм; менлива мина.

Цена 10 ден.

тЕхНИЧкИ МолИВИ
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2Ц29432
Квалитетни текст маркери микс бои во пакување; кос врв 1-4 

мм ширина; нетоксично и водоотпорно мастило.

 Цена 20 ден.

2Ц28862 - црна боја
2Ц28879 - црвена боја

2Ц28885 - сина боја
Перманентен маркер за тенко пишување на ЦД/ДВД 

дискови; мастилото е на база на алкохол и е водоотпорно; 
не е токсично и отпорно е на светлина.

Цена 25 ден.

МАРкЕРИ
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2Ц38649 - црна боја
2Ц38656 - црвена боја

2Ц38632 - сина боја
Перманентен маркер, со тап врв, наменет за пишување на разни 

површини: пластика, стакло, метал, картон, гума и сл.; мастилото е на 
база на алкохол и е водоотпорно; не е токсично и отпорно е на светлина.

Цена 30 ден.

2Ц38809 - црна боја;
2Ц38816 - црвена боја

2Ц38793 - сина боја
2Ц38823 - зелена боја;

Квалитетен маркер за пишување на бела табла; тап врв 2,5 мм; лесно се 
брише со сунѓер за бела табла. 

Цена 30 ден.
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2Ц135143
Квалитетен текст маркер; розова боја, кос врв 

1-5мм ширина; нетоксично и водоотпорно 
мастило.

Цена 20 ден. 2Ц135150
Квалитетен текст маркер; портокалова 

боја, кос врв 1-5мм ширина; нетоксично и 
водоотпорно мастило.

Цена 20 ден.

2Ц135167
Квалитетен текст маркер; жолта боја, кос врв 

1-5мм ширина; нетоксично и водоотпорно 
мастило.

Цена 20 ден. 2Ц135174
Квалитетен текст маркер; виолетова боја, кос 

врв 1-5мм ширина; нетоксично и водоотпорно 
мастило.

Цена 20 ден.

2Ц135181
Квалитетен текст маркер; црвена боја, кос врв 

1-5мм ширина; нетоксично и водоотпорно 
мастило.

Цена 20 ден.
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2У42901.jpg
макета за боење, 3 Д форма; сетот содржи 18 
фломастери; наменето е за деца +5 години.

Цена 700 ден.

2У42902.jpg
макета за боење, 3 Д форма; сетот содржи 18 
фломастери; наменето е за деца +5 години.

Цена 700 ден.

2У42903.jpg
макета за боење, 3 Д форма; сетот содржи 18 
фломастери; наменето е за деца +5 години.

Цена 700 ден.

2У42986
макета за боење, 3 Д форма; сетот содржи 

18 фломастери; наменето е за деца +5 
години.

Цена 700 ден.
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2У42802-01
содржина: фломастери х 18, линијар х 1, гума за 
бришење х 1, острилка х 1, пенкала х 2, пенкало 

со гума х 1, дрвени боици х 12

2У42802-02

2У42802-03

2У42802 зелена
Цена 1300 ден.

www.prosvetnodelo.com.mk
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КУПИ ONLINE



КАТАЛОГ
за супермаркети

КНИЖАРСКА МРЕЖА
Бр. 1 Скопје, Центар 

02/3117 558, 
076/496 858 

ул. „Димитрие Чуповски“, бр.15

Бр. 2 Скопје, Центар 
02/3222 621, 
075/479 387 

ул. „Даме Груев“ бб

Бр. 3 Прилеп 
048/417 026, 
075/464 976 

ул. „Ѓорче Петров“ бб

Бр. 4 Скопје, Влае 
02/2033 045,
075/356 147 

ул. „Ацо Шопов“, бр. 6

Бр. 5 Велес 
043/212 610, 
075/316 895 

ул. „Благој Ѓорев“, бр. 7

Бр. 6 Струмица 
034/511 979, 
075/464 989 

ул. „Маршал Тито“, бр. 18

Бр. 7 Скопје, Кисела Вода 
02/5111 530, 
075/335 316 

ул. „Иван Козаров“, бр. 47/3

Бр. 8 Кочани 
033/271 560, 
075/316 612 

ул. „Маршал Тито“, бр. 45

Бр. 9 Битола 
047/240 899, 
075/464 977 

ул. „Филип Втори“, бр. 18
Безистен

Бр. 10 Кавадарци 
043/415 844, 
075/464 234 

ул. „Илинденска“, бр. 11

Бр. 11 Тетово 
044/511 984, 
075/479 381 
ул. „120“ бб

Бр. 12 Штип 
032/389 450, 
075/464 978 

ул. „Ванчо Прке“, бр. 50

Бр. 13 Охрид 
046/255 389, 
075/453 442 

бул. „Македонски 
просветители“, бр. 8

Бр. 14 Битола 
047/511 549,
078/326 597,
075/453 442

бул. „Први мај“, бр. 220

Бр. 15 Скопје, Рамстор 
02/2434 680, 
075/451 042 

ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр. 13 
лок. ф-15

Бр. 16 Скопје, Лептокарија 
02/3061 762, 
075/316 020 

бул. „Партизански одреди“, 
бр. 645-4

Бр. 17 Струга
046/223 444
075/453 442 

ул. „Караорман“, бр. 2

Бр. 18 Струга
046/511 180,
078/326 598,
075/453 442 

ул. „Маршал Тито“, бр. 85

Бр. 19 Струмица 
034/330 972,
075/464 989

ул. „Ленинова“, бр. 29

Бр. 20 Кичево 
045/511 040,
078/326 719,
075/453 442

ул. „Маршал Тито“, бр. 56/3

Бр. 21 Скопје, Сити мол 
02/3086 700, 
076/361 354 

ул. „Љубљанска“, бр. 4
лок. У-314

Бр. 22 Скопје, Капитол Мол
02/5111 988,
076/237 058 

бул. „Јане Сандански“,  
бр.71- а, лок. 54

Бр. 23 Скопје, Центар
075/464 276

ул. „Македонија“, бр. 19

Бр. 24 Куманово
031/511 222,
078/326 527

ул. „11 Октомври“, бр. 2

Бр. 26 Охрид
046/512 844,
075/453 442

ул. „Димитар Влахов“, 
бр. 57А

Бр. 27 Скопје, Аеродром
02/6202 998
075/464 240

бул. „Јане Сандански“,  
бр.79А /1-7

Бр. 28 Скопје, Капиштец
02/5300 510

ул. „Народен фронт“, бр. 21

Бр. 29 Кавадарци
043/528 278 
078/326 537 

ул. „Пано Мударов“ бр.64

Бр. 30 Скопје, Тавталиџе
02/615 898

„Прашка“ бр. 15

ON-LINE 
ПРОДАВНИЦА 

W E B  и н т е р н е т  
П Р О Д А Ж Б А

www.prosvetnodelo.com.mk

Просветно дело prosvetno delo_official


