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ТРУДОВИ НЕ СЕ СЛОБОДНИ ЗА DOWNLOAD!!

АКЦИЈАТА Е ВО ТЕК! Уз бараниот труд ви нудиме можност да барате уште два
гратис семинарски трудови од нашиот список за кои сметате дека ке ви користат и да
ви пружи дополнителни информации и податоци во врска со изработка на вашиот
труд.бидејки поради тоа што на една тема имаме повеке трудови и тие трудови ке ви
бидат одстапени (пример-на темата религија имаме 15 различни трудови и сите 15 ке ви
ги испратиме ако ја побарате темата на религија) .
Целта на
акцијата како и на целосниот пројект maturskiradovi.net е да добиете што повеке
потребни материјали за изработка на вашиот самостоен труд, а при тоа да не ги
предавате постоечки трудови како ваши.

АКО САКАТЕ ДА ГИ ПОБАРАТЕ ТРУДОВИ пратите ни порака со назнака порачувам
трудови на
maturskiradovi.net@gmail.c
om
Ova adresa el.pošte
zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
и име на трудови кои ги барате како и тоа дали сте од србија, хрватска,
македонија...или од некоја друга земја поради плакањето .по тоа го очекувајте нашиот
одговор за еден саат (а можеби и побрго) со детални упатства околу плакањето и
трансфер на трудовите.ова се однесува на трудовите кои се во нашиот список а на
трудовите кои не се во список тоа не се однесува.

За корисниците од Македонија пакет на 3 готови и отчукани трудови од нашиот
список(во тек на веке спомната акција тогаш ке добијете повеке од 3 трудови ако
насловите се поврзани)е 10 €. цената на готови матурски трудови е од 20-30 €, а
дипломски трудови се од 30-40 €.
Исплата се врши
преку девизниот сметка или преку Western Union или виза
kартички.

Корисниците од Босна и Херцеговина, Xрватска, Црна гора, имаат овозможено
плакање на жиро сметка од својата земја у км, куни , денари и еври..

Ако не пронајдовте бараните трудови на нашиот список ( Список на готовите трудови
матурски семинарски дипломски)
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ili или преку
Пребарувањето на трудови
,
тогаш можете да не контактирате за изработка на новиот труд , тие трудови ги
пишуваат нашите стручни и проверени соработници со кои имаме вонредна соработка.
квалитетот на трудови е загарантиран како и почитувањето на рокот и дискрецијата.
Евентуално надоплонување на трудовите влегуваат во цената на трудот.
Повеке околу изработка на новите трудови можете да пронајдете ако кликнете на
следното
Изработка на нови семинарски трудови
.

Телефонот е оставен само кога е итно, и во колку имате потреба по тоа пратете ни смс
порака, без повикување на телефон.

+381611100105 (само пратете SMS пораки во секое време ако тоа е итно)

Ако имате некое прашање и совети слободно не контактирајте и во скоро време
очекувајте одговор од нас. трудовите ке ги добијете во електронски формат како
doc(ms-word) ili kako pdf acrobat reader. секој труд е изработен квалитетно, и само такви
трудови се класифицирани во нашата колекција.

НАЈСТАРИОТ И НАЈПОЗНАТИОТ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ КОИ СЕ ЗАБАВУВА СО
ОВОЈ ВИД НА РАБОТА! АПСОЛУТНИ ЛИДЕРИ НА ОВИЕ ПРОСТОРИ! 7 ГОДИНИ
НА ТРАДИЦИЈА СЕ ДОКАЗ НА КВАЛИТЕТ НА НАШАТА РАБОТА. СЕ ОБИДУВАМЕ
ДА СТАНАМЕ УШТЕ ПОДОБРИ!НАЈДОБРИ СО НАЈДОБРИТЕ!
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