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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
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2728. 
Врз основа на член 8 став 6, член 9 став 7, член 10 

став 8 и член 11 став 4 од Законот за заштита и благо-
состојба на животните („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 113/07), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИTE И НАЧИНИТЕ НА ЗАШТИТА  
НА ФАРМСКИТЕ ЖИВОТНИ 

 
Глава I 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите и на-
чините на заштита на животните од видовите говеда, 
овци и кози, свињи и кокошки несилки. 

 
Член 2 

Одгледување и проверка 
 
(1) Со цел да се развие позитивен однос меѓу чове-

кот и животното, потребно е соодветно внимателно ра-
кување и контакт од раната возраст на животното.  

(2) За преглед на животните треба да се обезбеди 
соодветен извор на светлина кој може да биде статичен 
или пренослив.  

(3) Сопственикот и/или одгледувачот на животните 
треба да води евиденција за секој укажан медицински 
третман на животните и бројот на најдени угинати 
единки на секој преглед. Евиденцијата треба да се чува 
најмалку три години и треба да  биде достапна на над-
лежниот орган при вршење на преглед. 

(4) Ходниците и влезовите треба да бидат доволно 
широки да овозможат слободно движење без ризик од 
повреди при што треба да се избегнуваат остри агли и 
проекции.  
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 Огласен дел........................................... 1-32
 

 
(5) Инсталациите, загревањето и вентилацијата на 

објектите треба да обезбедат циркулација на воздухот, 
ниво на прашина, температура, релативна влажност и 
концентрација на гасови во граници во кои нема штет-
но да делуваат на животните.  

(6) Доколку здравјето и благосостојбата на живот-
ните зависат од вештачка вентилација, потребно е да се 
обезбеди резервен систем со кој ќе се гарантира довол-
на вентилација на воздухот заради зачувување на 
здравјето и благосостојбата на животните во случај на 
откажување на вентилацискиот систем како и аларм 
кој ќе алармира во случај на дефект. Алармниот систем 
треба редовно да се тестира. 

(7) Животните кои се држат во затворени просто-
рии не треба да се држат во целосна темница или без 
соодветен период на одмор од вештачко осветлување. 
Доколку природното осветлување не е доволно за задо-
волување на физиолошките и етолошките потреби на 
животните потребно е да се обезбеди соодветно ве-
штачко осветлување.  

(8) Кога се празнат објектите и пред да се внесат 
нови животни деловите од сместувачките капацитети 
со кои животите доаѓаат во контакт треба темелно да 
се исчистат и дезинфицираат. За време кога  сместу-
вачките капацитети се населени со животни, површи-
ните и целата опрема треба да се одржуваат задоволи-
телно чисти. 

(9) Животните треба детално да се проверат најмал-
ку еднаш дневно, а врзаните животни најмалку два па-
ти во текот на денот за што треба да биде обезбедено 
природно или вештачко осветлување со соодветна ја-
чина. Овие проверки се вршат без оглед на тоа дали се 
користи опрема за автоматско набљудување. Поеди-
нечна проверка треба да се врши само на оние животни 
кај кои при општата проверка на стадото се утврди де-
ка тоа е неопходно.  

(10) По исклучок од став 9 на овој член, во случај 
на овци и кози и доколку тие се чуваат на отворено и 
во безбедни услови и во умерени временски услови, 
интервалот на проверки може да се намали, при што 
истиот треба да изнесува најмалку еднаш неделно.  
Проверките треба да се почести од еднаш дневно или 
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еднаш неделно кога благосостојбата на животните мо-
же да е изложена на ризик, особено во периодот на јаг-
нење и јарење, по стрижење или капење, кога постои 
значен ризик од налет на муви или напад на предатори, 
и каде што начинот на држење или другите услови зна-
чително се менуваат. Проверките се прават независно 
од која било опрема за автоматско надгледување и за 
таа цел на располагање треба да има извор на светлина. 

(11) Заради детална проверка на животните, особе-
но внимание треба да се посвети на телесната состојба, 
движењата и држењето, преживањето, состојбата на 
влакната, волната, чекињата, кожата, очите, ушите, 
опашката, нозете и чапунките. Здравите животни испу-
штаат карактеристични звуци и исполуваат карактери-
стична активност, движења и држење соодветни на 
нивната возраст, пол, вид и физиолошки статус при 
што животните треба да имаат чисти светли очи, добро 
држење, кожа без лезии и оштетувања, чисто и сјајно 
крзно, влакна или чекињи, да немаат видливи рани, аб-
цеси или други повреди, отсуство на надворешни пара-
зити, цврсти чапунки и нозе, добри заби, нормална ис-
храна, преживање, пиење, цицање или доење, отсуство 
на кривење, нормално станување, легнување и одмора-
ње како и други нормални движења и однесување. Ка-
ко знаци на влошена здравствена состојба се подразби-
раат тромавост, губење апетит, неочекуван пад во при-
носот на млеко, прекин на преживањето, секрет од нос-
ните шуплини и од очите, прекумерно лигавење, по-
стојано кашлање, отечени зглобови, прекумерно испу-
штање карактеристични звуци и чешање, а во некои 
случаи и одвојување од стадото. При проверката треба 
да се посвети внимание и на присуство на надворешни 
паразити, состојбата на изметот и на количината на 
конзумирана храна и вода.  

(12) Доколку здравјето на животните е очигледно на-
рушено или доколку животните покажуваат очигледни 
знаци на негативни промени во однесувањето, одговор-
ното лице за грижа на животните без одлагање треба да 
преземе мерки да се утврди причината за тоа и да презе-
ме соодветни корективни мерки. Доколку преземените 
мерки не се ефикасни, одговорното лице треба да се кон-
султира со доктор по ветеринарна медицина или докол-
ку е неопходно, да се побара друг стручен совет од ком-
петентни лица. Во случај кога причината за нарушеното 
здравје на животните се поврзува со фактор кој не е су-
штински или кој не може да се корегира веднаш, тој ќе 
се коригира кога ќе се испразнат сместувачките капаци-
тети или во секој случај, во рок од дванаесет месеци.  

(13) Пред изградба на нов објект за сместување на 
животни или пред реновирање на веќе постоечките об-
јекти потребно е да се побара стручен совет од надлеж-
ниот орган за аспектите на здравјето и благосостојбата 
кога се планира нов сместувачки капацитет за живот-
ните или кога се модифицираат постојните сместувач-
ки капацитети.  

 
Глава II 

 
Начини и услови за заштита на говедата 

 
Член 3 

Објекти и опрема 
 
(1) Проектирањето, изградбата и одржувањето на об-

јектите и опремата за држење говеда треба да овозможат 
темелна проверка на сите животни без потешкотии.   

(2) Подовите на објектите каде говедата се држат не 
треба да бидат лизгави и треба да имаат соодветен одвод 
за отстранување на изметот и водата и да бидат направе-
ни да не предизвикуваат неудобност, болка и траумат-
ски повреди на животните. Доколку подот е перфориран 
или решеткаст треба да биде соодветен на големината и 
тежината на животните кои се држат и да се формира 
ригидна, рамномерна и стабилна површина.  

Член 4 
Одгледување 

 
(1) Објектите каде се држат животните треба да се 

одржуваат чисти.  
(2) Животните не треба да се изложуваат на посто-

јана или ненадејна бучава. Вентилаторите, машините 
за исхрана и другата опрема треба да бидат конструи-
рани, да функционираат и да се одржуваат на начин кој 
ќе предизвикува најмала можна бучава. 

(3) Животните не треба постојано да се држат на 
силна светлина. Вештачките извори на светлина треба 
да се вградат на начин кој нема да предизвика неудоб-
ност кај животните, а нивото на светлина, без оглед да-
ли е вештачка или природна, треба да е доволна за да 
им се овозможи на животните нормално однесување.  

(4) Пасиштата треба да се одржуваат на начин на 
кој нема да предизвикуваат физички, хемиски или дру-
ги повреди  по нивното здравје и благосостојба.  

 
Член 5 

Објекти и сместување на телиња 
 
(1) Телињата кои се држат во групи, треба да имаат 

доволно слободен простор за вртење и легнување. Тели-
њата со тежина до 150 kg жива маса треба да имаат нај-
малку 1.5 m2 простор за секое теле, за телињата со жива 
маса од 150kg до 220kg просторот треба да биде најмал-
ку 1.7m2, а за телиња со жива маса од 220kg и повеќе 
просторот треба да биде најмалку 1.8m2. Телињата кои 
се држат во индивидуални боксови или се држат врзани 
во посебни прегради, боксовите и преградите треба да 
имаат перфорирани ѕидови, а ширината не треба да биде 
помала од 90сm ± 10% или вредноста од висината на 
гребенот на животното помножена со 0.80. 

(2) Телињата постари од 8 недели не треба да бидат 
затворени во индивидуални лежишта/боксови, освен во 
случај кога доктор по ветеринарна медицина не утврди 
дека неговото здравје или однесување бара тоа да биде 
изолирано, заради третирање. Ширината на секој инди-
видуален бокс/лежиште за теле треба да биде најмалку 
еднаква на должината на телото на телето мерена од 
врвот на носот до каудалниот крај на tuber ischii  пом-
ножен со 1.1. Индивидуалните боксови /лежишта за те-
лиња (со исклучок на оние за изолирани болни живот-
ни) треба да имаат перфорирани ѕидови кои, треба да 
овозможат животните да имаат директен визуелен и та-
ктилен контакт.  

(3) Материјалите кои се употребуваат за конструкци-
ја на објектот за сместување на телињата, посебно на бо-
ксовите и опремата со кои телињата може да дојдат во 
контакт не треба да бидат штетни за телињата и треба да 
можат да бидат темелно исчитени и дезинфицирани. 
Електричните кола и опрема треба да бидат инсталирани 
во согласност со прописите од областа на безбедноста 
на електричната опрема и на начин да не предизвикаат 
струјни удари. Сместувањето на телињата треба да биде 
конструирано на начин да овозможува без потешкотии 
станување, легнување и соодветна грижа.  

(4) Сместувањето, боксовите и целата опрема која 
се користи за телињата треба да биде соодветно чисте-
на и дезинфицирана за да се избегнат кросинфекции и 
развој на вектори на болести. Изметот, урината и рас-
турената храна треба редовно да се одстранува за да се 
избегне појава на непријатен мирис и да се избегне 
привлекување на муви и глодари.  

(5) Подот на кој се држат телињата треба да биде 
мазен но не лизгав за да се спречи повреда на телињата 
при стоење или лежење. Подовите треба да бидат при-
лагодени на големината и тежината на телињата и да 
формираат рамна, цврста и стабилна површина. Лежи-
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штето треба да биде удобно, чисто и со соодветен на-
чин на исцедување. За телиња до две недели старост, 
но и за постари телиња се препорачува просторот за 
лежење, да е покриен со соодветна  постилка која е чи-
ста, сува и доволно дебела.  

 
Член 6 

Чување и одгледување на телиња 
 
(1) Телињата не треба постојано да се чуваат во 

темнина. Треба да се обезбеди соодветно природно или 
вештачко осветлување при различни климатски услови 
заради задоволување на етолошките и физиолошките 
потреби на телињата. При користење на вештачко ос-
ветлување, тоа треба да функционира еквивалентно на 
периодот на природна светлина која во нормални усло-
ви е помеѓу 9 и 17 часот. Освен тоа треба да постои со-
одветно осветлување (статично или преносливо) чиј 
интензитет е доволно силен за да може да обезбеди вр-
шење на преглед на телињата.  

(2) Секое теле кое е болно или повредено треба вед-
наш соодветно да се згрижи. Доколку е потребно бол-
ните или повредените телиња, треба да се изолираат во 
соодветни простории со суво угодно легло. Одговорно-
то лице за чување на животните треба да побара совет 
од доктор по ветеринарна медицина доколку телињата 
не реагираат позитивно на укажаната грижа.   

(3) Просторијата за телињата треба да биде напра-
вена така што на секое теле да му овозможи: 

- да лежи, да се одмора, да стои и да се тимари без 
потешкотии и  

- да може да ги гледа другите телиња.   
(4) Сите телиња треба да се хранат соодветно на 

нивната возраст, тежина, етолошки и физиолошки по-
треби за да се овозможи добра здравствена состојба и 
благосостојба. Храната на телињата треба да содржи 
доволно железо, за да се обезбеди просечна концентра-
циија на хемоглобин во крвта од најмалку 4,5 ммол/ли-
тар. За телиња постари од две недели треба да се обез-
беди и доволно сува кабаста храна која содржи раз-
градливи влакна. Дневната количина на кабаста храна 
треба да се зголемува од 50-250 грама дневно за тели-
ња од 8 до 20 недели старост.  

(5) Телињата постари од две недели треба да имаат 
пристап до доволна количина на свежа вода за пиење 
или да можат да ги задоволат потребите за течности со 
консумација на други течности. Во случај на топли 
временски услови како и за болни телиња свежата вода 
за пиење треба да биде на располагање во секое време.  

 
Член 7 

Чување и одгледување на бикови кои се држат за 
размножување или тов 

 
(1) При држење на бикови за размножување треба:  
1. Лежиштата или стојалиштата да бидат поставени 

така да им овозможат на биковите да ги гледаат и слу-
шаат фармските активности;  

2. Индивидуалното сместување на возрасни бикови 
со просечна големина кои се чуваат во боксови да со-
држи и простор за спиење не помал од 16 m2, а за би-
кови потешки од 1000 kg, просторот за спиење не треба 
да биде помал од 1m2 за секои 60 kg жива маса;  

3. Просторот за припуст да биде дизајниран, опре-
мен и одржуван на начин кој ќе оневозможи повреди 
на животните и 

4. На биковите да им биде овозможено доволно 
движење.  

(2) При држење на бикови за тов минималниот про-
стор потребен за групно сместување на бикови со маса 
од околу 600 kg не треба да биде помал од 3m2 по жи-
вотно. На биковите треба да им се обезбеди доволен 
простор за лежење. 

Глава III 
 

Начин и услови  за заштита на овците и козите 
 

Член 8 
Одгледување и преглед на овци и кози 

 
(1) Секоја раса на овци и кози има свои единствени 

карактеристики и одгледувачот треба да ги знае потре-
бите на животните кога се грижи за нив.  

(2) Козите имаат тенденција да брстат храна и тоа 
одгледувачот треба да го земе во предвид кога одлучу-
ва која средина е најприкладна за козите. 

(3) Со овците и козите треба да се постапува смире-
но. Кога овците и козите се пренесуваат треба да се 
искористат нивните социјални карактеристики. Пожел-
но е животните да се водат, но може и да се возат, под 
услов за нив да се води грижа. Активностите кои може 
да ги уплашат, повредат или вознемират овците и кози-
те, треба да се избегнуваат. Животните не треба да се 
креваат со фаќање на главата, роговите, нозете, опа-
шката или кожата. 

(4) Овчарските кучиња треба да имаат содветна 
дресура за да не ги повредуваат овците.  

(5) Козите и овците кои одбиваат храна и не напре-
дуваат правилно треба да се подложат на посебен трет-
ман ако е неопходно да се сместат одвоено од другите 
животни или да бидат пренесени на одвоени пасишта. 
Козите и овците со слаби заби треба да добиваат сточ-
на храна што можат да ја јадат без тешкотии, Доколку 
тоа не е возможно, а животните не можат да се трети-
раат соодветно, тие треба да бидат заклани или убиени 
на хуман начин.  

(6) Ако козите и овците се болни или повредени до 
тој степен што транспортот би предизвикал дополни-
телно страдање, тие треба да се третираат или убијат 
на лице место. Доколку убивањето се врши на лице ме-
сто, тоа треба да се направи на хуман начин и без за-
стој и ако е возможно од лице кое има искуство во тех-
никите на убивање животни.  

 
Член 9 

Објекти, оградени простори и опрема 
 
Подовите на објектите за чување на овци и кози 

треба да бидат така проектирани, изградени и одржува-
ни за да се избегне неудобност, и опасност од повреда.  
Подовите треба да се суви, а на овците и козите треба 
да им се обезбедат соодветни простори со лежишта до-
волно големи да сите животни можат да лежат исто-
времено. Решеткастите или перфорираните подови тре-
ба да бидат така изградени да не дозволуваат чапунки-
те на животните да се заглават или повредат.  Решетка-
сти подови не треба да се користат во објектите каде се 
сместуваат јагниња и јариња.  

 
Член 10 

Одгледување 
 
(1) Здравјето и благосостојбата на стадото се за-

штитува со внимателно одгледување и грижа за живот-
ните. Одгледувачот треба да преземе мерки заради кон-
трола од болести преку соодветни вакцинации, заштита 
од надворешни и внатрешни паразити и грижа за ча-
пунките. Доколку постои веројатност за паразитски ин-
фестации, овците и козите треба рутински и превентив-
но да се третираат со капење или други ефикасни мето-
ди. Употребените препарати и нивните амбалажи треба 
нештетно да се отстранат заради заштита на другите 
видови животни и животната средина.  

(2) Треба да се преземаат сите мерки за да се мини-
мизира ризикот од вознемирување. 
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(3) Ризикот од борби помеѓу козите треба да се све-
де на минимум преку избегнување на заедничкото сме-
стување на непознати кози во исти објекти или други 
мерки.  

(4) Фиксирањето на овците треба да се врши со 
нивно седнување на сапите или со странично легнува-
ње, а не со нивно легнување на грб. 

(5) Електро-имобилизација кај овците и козите не 
треба да се користи.  

(6) Кај овците и козите не треба да се користи елек-
тро-ејакулација, освен за ветеринарна дијагностика ко-
га не постои друг метод на располагање. Во такви 
околности, тоа треба да го изврши доктор по ветери-
нарна медицина. 

(7) Овците и козите треба да се одржуваат во чиста 
состојба.  

(8) Пцовисаните овци и кози и абортирани фетуси 
треба веднаш хигиенски да се отстранат од стадото  во 
согласност со прописите од областа на ветеринарното 
здравство.   

(9) Кога овците и козите треба да се обележуваат, 
тоа треба да се направи на безболен начин во соглас-
ност со прописите од областа на ветеринарното здрав-
ство. Обележувањето на овците и козите за идентифи-
кација треба да се врши внимателно за да се одбегне 
непотребната болка или повреда на животните за време 
на обележувањето. За обележување на животните треба 
да се употребуваат инструменти кои се во исправна со-
стојба. 

(10) Оградите треба соодветно да се постават и одр-
жуваат за да се избегне ризик од повреда на овците и ко-
зите. Не треба да се користи бодликава жица. Доколку 
се користи каков било вид на мрежеста ограда, а особе-
но за овци и кози со рогови, често треба да се проверува 
и да се одржува затегната за да се минимизира ризикот 
од вплеткување. Доколку се користат електричните 
огради, тие треба да бидат дизајнирани и одржувани та-
ка да контактот со нив  предизвика не повеќе од момен-
тална неудобност на животните. Електрична мрежаста 
ограда не треба да се користи кај животни со рогови ако 
истата претставува опасност за нив.   

(11) За овци сместени во објект, дозволениот про-
стор по животно, вкупната област на располагање на 
сите животни и големината на групата се одредува спо-
ред возраста, големината и другите биолошки каракте-
ристики на овците. Формата на трлото и густината на 
животните треба да дозволуваат доволно слобода на 
движење. Треба да се посвети посебна грижа за гравид-
ните животни да не се пренатрупани во просторот за 
чување. Животните кои послабо се хранат треба да би-
дат одвоени во помали групи. 

(12) За кози кои се чуваат затворени во објект, доз-
волениот простор за едно животно, вкупната површина 
за сите животни и големината на групата се утврдуваат 
во зависност од возраста, големината и биолошките ка-
рактеристики на козите. Рогати кози и кози без рогови 
не треба да се ставаат во иста штала освен ако не одг-
ледуваат јариња заедно.  

(13) Козите и овците не треба да се држат затворени 
во текот на целата година. Доколку козите се држат за-
творени во поголем  дел од годината, тие треба да имат 
слободен пристап до испусти или оградени простори. 

(14) Доколку се утврди случај на заразна кривотни-
ца кај животните истите треба веднаш да се третираат.  

(15) Во случај кога овците и козите се хранат во 
групи треба да се обезбеди доволно простор за да се 
овозможи сите овци и кози да се хранат истовремено и 
да се избегне натпревар за храна. Застоената или кон-
таминирана добиточна храна треба редовно да се от-
странува пред да се додаде свежа добиточна храна.  

Нагли промени во составот или количеството на доби-
точна храна треба да се избегнуваат, а доволно кабаста 
храна треба да има на располагање кога овците и кози-
те се хранат со храна која се базира на висок внес на 
житарици.  

(16) Одгледувачите на овци и кози треба да обезбе-
дат доволно резерви на храна за оние периоди на годи-
ната кога се очекуваат неповолни временски услови. 

(17) На козите треба да им се обезбеди соодветна 
количина сточна храна, а се препорачува и кабаста хра-
на или гранки со лисје. Пашата треба да опфати раз-
лични растенија за да се обезбеди соодветна исхрана со 
кабаста храна и минерали. Ако пашата е сиромашна 
или временските услови се лоши, треба да се обезбеди 
дополнителна исхрана.  

(18) На козите треба да им се оневозможи пристап 
до отровни грмушки, дрва и растенија.  

(19) Во објектите каде се држат овци и кози треба 
да има доволно светлина, природна или вештачка, за да 
може сите овци и кози да се гледаат меѓусебно. 

(20) Во случај кога овците и козите се држат затво-
рени во објекти, одговорното лице треба да е подго-
твен за делување во вонредни ситуации како што се 
поплави, пожари, прекин во работата на автоматската 
опрема, и слично.  

(21) Со животните во доцен гравидитет треба да се 
постапува со посебно внимание за да се одбегне возне-
мирување или повреда која може да резултира со пред-
времено пораѓање. На гравидните и животни кои дојат 
треба да се обезбеди да примаат доволно храна за да се 
одржуваат во добра здравствена и телесна состојба и да 
го потпомогнат развојот на здрав подмладок. Ова е 
особено важно за време на напредната гравидност кога 
хранењето треба внимателно да е регулирано за да се 
одбегнат нутритивни дисбаланси и интоксикации.  

(22) Сопственикот и/или одгледувачот на животни-
те треба да биде запознаен со знаците на тешко поро-
дување за да може да се справи со истите или да поба-
ра помош од стручно лице. Особено внимание треба да 
се посвети на хигиената при породувањето како и да се 
обезбедат соодветните залихи на вода со задоволите-
лен квалитет, дезинфициенс и акушерски масти. Ако се 
користат боксови за породување треба да се направи  
напор да се спречи создавањето и ширењето на инфек-
ции со обезбедување на чиста постилка и треба да се 
обезбеди редовно чистење и дезинфекција на боксови-
те. По потреба папочната врвца треба да се дезинфици-
ра. Угинатиот подмладок и плацентата треба да се от-
страни веднаш и на хигиенски начин согласно со про-
писите од областа на ветеринарното здравство.  

(23) При појава на висока смртност потребно е да 
се испитаат причините за тоа. 

(24) Врската помеѓу мајката и подмладокот треба 
да се обезбеди преку намалување на густината на гру-
пата и со соодветен надзор. Ако јагнењето или јарење-
то на овците и козите е во зимскиот период, подмладо-
кот треба да се исуши. За слабите јагниња и јариња 
треба да се обезбеди некаков начин на затоплување. 
Кога породувањето се одвива во затворен простор, мај-
ката и подмладокот треба да се чуваат заедно најмалку 
24 часа и треба да се проверува дали мајката ќе оствари 
врска со подмладокот. Тоа нема да се практикува она-
му каде подмладокот е одвоен од мајката кога тоа ќе го 
одреди доктор по ветеринарна медицина.  

(25) При породување кое се одвива на отворено 
треба да се обезбедат соодветни испусти, покрив и со-
одветна форма на заштита од неповолните временски 
услови. Секое новородено животно треба да прими со-
одветна количина на колострум од мајката или од друг 
извор кој треба да биде загреан на ниво на телесна тем-
пература. Доколку тоа може да претставува извор на 
пренесување на болест, што може да е случај со упо-
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треба на колострум од друга фарма, треба да се употре-
би соодветен третман, на пр. загревање 1час на темпе-
ратура од 56°C, но не треба да биде прегреано за да не 
дојде до уништување на антителата. Колострумот тре-
ба да им се даде на животните што е можно побрзо од-
носно во текот на 4-6 часа по раѓањето. Кога јагнињата 
или јарињата се одгледуваат одвоено од мајката, треба 
да им се дава млеко или соодветна замена за млеко, 4 
пати дневно во првите две недели со намалување на 
течната храна во текот на третата и четвртата недела 
заради поттикнување на земање на сува храна. Доколку 
по одбивањето подмладокот се храни со концентрат 
треба да се привикнува на истиот уште пред одбивање.  

 
Член 11 
Молзење 

 
За да се одбегнат повреди на вимето и појава на ма-

ститис, посебно внимание треба да се посвети на хиги-
ената, техниките на молзење и ефикасно функционира-
ње на машините за молзење. Добро молзење вклучува 
внимателно постапување, преглед на првите млазеви 
на млеко и одбегнување на  прекумерно измолзување. 
Треба да се преземат хигиенски мерки за да се намали 
ризикот од ширење на заразни болести, пред и по мол-
зењето. Млечните овци и кози треба да се измолзуваат 
доволно често, во зависност од млечноста.  

 
Глава IV 

 
Начин и услови  за заштита на свињите 

 
Член 12 

Објекти, сместување и опрема 
 
(1) Одгледувалишта за свињи на отворено може да 

се изградат во случај кога климатските и другите усло-
ви се соодветни за нивната благосостојба и кога тлото 
е исцедно. Доколку е возможно, треба да се искористат 
природните засолништа како заштита од неповолните 
временски услови.  

(2) Дизајнот, конструкцијата и одржувањето на об-
јектите и опремата треба да:  

1. овозможат исполнување на основните биолошки 
потреби, вклучувајќи и одржувањето на добра здрав-
ствена состојба; 

2. овозможат стимулативна околина; 
3. обезбедат дека свињите престојуваат во средина 

во која нивото на светлина нема да го наруши нормал-
ното однесување и физиолошки функции; 

4. да не предизвикуваат трауматски повреди на сви-
њите; 

5. да го лимитираат ризикот од појава на болести, 
пореметувања кои се манифестираат со промена на од-
несувањето и меѓусебно повредување на свињите; 

6. избегнуваат материјали кои се опасни по свињите; 
7. овозможат заштита од предатори и неповолни 

временски услови; 
8. овозможат лесно хигиенско одржување и воздух 

и вода со соодветен квалитет; 
9. овозможат лесна и темелна проверка на свињите; 
10. го олеснат одржувањето на свињите и 
11. да предизвикуваат што е можно помалку бучава 

во објектот. 
 

Член 13 
Одгледување 

 
(1) За сите спрасни маторици и назимки треба да се 

обезбеди доволна количина на кабаста или храна со ви-
соко ниво на сурово влакно или крмни растенија, со 
цел да се намали чувството на глад како и да се задово-
ли потребата за џвакање.  

(2) За свињите кои се чуваат на отворено треба да 
се обезбеди соодветно засолниште и доволно количес-
тво сено или друг соодветен материјал за да се одржува 
нивната телесна температура во ладни временски усло-
ви, а во топли временски услови треба да се обезбеди 
сенка, и можност за регулирање на нивната телесна 
температура имајќи пристап до вода или место за вал-
кање.  

(3) Објектите за складирање и отстранување на из-
метот од објектите каде се држат свињите треба да би-
дат така конструирани и оддржувани да се спречи из-
ложување на свињите на гасови како што е амонијак, 
јаглен диоксид, јаглен моноксид и водород сулфид во 
концентрации кои се штетни за нивното здравје.  

(4) Свињите треба да се фиксираат внимателно са-
мо од страна на компетентен и обучен персонал кој ра-
боти под директна супервизија на одговорното лице за 
чување на животните. Не треба да се користат инстру-
менти за електрошокови.  

(5) Доколку свињите се болни или повредени до тој 
степен што лекувањето не е можно, а транспортот би 
предизвикал дополнително страдање, тие треба да се 
усмртат на фармата согласно прописите од областа на 
ветеринарното здравство.  

(6) Земање семе за вештачко осеменување и проце-
дурите на вештачко осеменување треба ги вршат 
единствено обучени и компетентни лица.  

(7) Припустот на назимките и маториците треба да 
се надгледува доколку се врши во затворен простор ка-
де тие не можат да избегаат од нерастот.  

 
Член 14 

Објекти и сместувалишта за свињи 
 
(1) При држење на свињи објектите и просториите за 

сместување треба да ги исполнуваат следните услови: 
1. Слободна подна површина која треба да е на рас-

полагање за секое одбиено прасе или прасиња за одгле-
дување кои се држат во група, со исклучок на назимки 
по оплодување и маторици треба да биде во согласност 
со површините дадени во Табелата: 

 
Жива маса, kg m2 
До 10 0,15 
Над 10 до 20 0,20 
Над 20 до 30 0,30 
Над 30 до 50 0,40 
Над 50 до 85 0,55 
Над 85 до 110 0,65 
Повеке од 110 1,00 
 
2. Во случај на групно држење вкупната раположи-

ва слободна подна површина треба да изнесува: 
a) 1,64 m2  за секоја назимка по оплодување; 
б) 2,25 m2 за секоја маторица. 
(2) Во случај кога животните од ставот 1 точка 2 

подточка а) и б) од овој член се држат во групи помали 
од шест индивидуи, расположивата слободна подна по-
вршина треба да биде зголемена за 10% додека кога 
животните се чуваат во групи од 40 или повеќе инди-
видуи, раположивата слободна подна површина може 
да се намали за 10%;  

(3) Површината на подот треба да ги исполнува 
следниве услови: 

1. За назимки по оплодување делот од површината 
пропишана во став 1, точка 2 подточка а) на овој член 
треба да биде еднаква или поголема од 0,95 m2  а за 
спрасни маторици делот од површината пропишана во 
став 1, точка 2,  потточка б) од овој член, треба да биде 
еднаква или поголема од 1,3 m2 . Оваа површина треба 
да биде изградена од цврст под од кој најмногу 15% е 
за отворите за дренажа; 
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2. Во случај кога свињите се држат групно на бе-
тонски и решеткаст под истиот треба: 

а) максималната ширина на отворите да биде: 
- 11 mm за прасиња; 
- 14 mm за одбиени прасиња; 
- 18 mm за свињи за одгледување и 
- 20 mm за назимки по оплодување и маторици. 
б) минималната ширина на решетките да биде: 
- 50 mm за прасиња и одбиени прасиња и 
- 80 mm за свињи за одгледување, назимки по опло-

дување и маторици.  
(4) Свињите не треба да се држат врзани. 
(5) Маториците и назимките треба да се држат во 

групи во периодот кој започнува четири недели по оп-
лодувањето до една недела пред очекуваното време на 
прасење. Страните на боксовите каде се држи групата 
треба да бидат подолги од 2,8 m. Доколку групата ја 
сочинуваат помалку од шест животни, страните на  бо-
ксовите треба да бидат подолги од 2,4 m.  

(6) По исклучок од одредбите од став (5) на овој 
член, маториците и назимките држани на одгледували-
шта со помалку од 10 маторици можат да се држат ин-
дивидуално за време на периодот наведен во став (5) на 
овој член, доколку тие можат лесно да се свртат во 
нивните боксови. 

(7) Маториците и назимките кои се држат во групи 
треба да се хранат со користење на систем кој обезбе-
дува дека секоја индивидуа да може да добие доволно 
храна дури и во присуство на конкуренција. За да ја за-
доволат гладта и потребата за џвакање, на сите пресу-
шени спрасни маторици и назимки треба да им се даде 
доволно квалитетна кабаста храна или храна со висока 
концентрација на сурово влакно, како и високо енер-
гетска храна. 

(8) Свињите кои согласно овој правилник треба да 
се држат во групи кои се особено агресивни, кои биле 
нападнати од други свињи или свињите кои се болни 
или повредени, можат привремено да се чуваат во ин-
дивидуални боксови. Во таков случај, доколку тоа не е 
споротивно со препораките на доктор по ветеринарна 
медицина треба да му се овозможи на животното лесно 
да се врти, во индивидуалниот бокс.  

(9) Одредбата на став (5) од овој член не се приме-
нува за одгледувалишта во кои се држат помалку од 10 
маторици.  

 
Член 15 

Обука на персонал 
 
Лицата кои вработуваат или ангажираат лица за во-

дење грижа за свињи треба да обезбедат дека истите 
добиле инструкции и упатства за исполнување на 
одредбите од овој правилник како и да бидат обучени 
во поглед на благосостојбата на животните од Управа-
та за ветеринарство. 

 
Член 16 

Посебни одредби за условите на чување  
и одгледување на свињи 

 
(1) Во делот на објектот каде постојано се држат 

свињите, треба да се избегне степен на бучава со јачи-
на појака од 85 dBA, како и да се избегнува постојана 
или ненадејна бучава.  

(2) Свињите треба да се држат на светлина со ин-
тензитет од најмалку 40 lux, во период не пократок од 
осум часа дневно.  

(3) Живеалиштата за свињите треба да бидат кон-
струирани на начин што им овозможуват на животните 
да: 

а) имаат пристап до лежишта кои се удобни, суви и 
чисти и им овозможуваат на сите животни да може да 
лежат во исто време; 

б) да се одмараат и стануваат нормално и 
в) ги гледаат другите свињи.  
(4) По исклучок од став 3 точка в) од овој член во те-

кот на неделата пред очекуваното прасење и за време на 
прасењето назимките и маториците може да се држат 
изолирано надвор од видокругот на другите животни.  

(5) Свињите треба да имаат постојан пристап до до-
волна количина на материјал кој не го загрозува здрав-
јето на животните, како што е слама, сено, дрво, стру-
готини, компост од печурки, тресет или нивна мешави-
на, за да им се овозможи соодветно проучување и ма-
нипулација.  

(6) Подовите треба да се мазни но не лизгави за да 
се намали ризикот од повреди и да бидат конструирани 
и оддржувани на начин кој нема да предизвикува стра-
дање и повреди кај свињите. Подовите треба да се со-
одветни на големината и тежината на свињите и тие 
треба формираат крута, рамна и стабилна површина.  

(7) Свињите треба да се хранат најмалку еднаш 
дневно. Кога свињите се хранат во групи и кога храна-
та не се дава ад либитум туку се дава преку автоматски 
систем, секоја свиња треба да има пристап до храна во 
исто време со останатите свињи од групата.  

(8) Сите свињи постари од две недели треба да има-
ат пристап до доволна количина на свежа вода.  

(9) Кратењето на опашот и смалувањето на должи-
ната на секачите кај прасиња не треба да се изведуваат 
како рутински мерки туку само во случај кога постои 
доказ дека предизвикуваат повреди на вимето на мато-
рицата или опашите и ушите на другите свињи. Пред 
изведувањето на овие мерки треба да се преземат други 
мерки за спречување на гризањето како промена на 
околината и густината на населеност. За таа цел по-
требно е да се промени несоодветната околина и начин 
на држење.  

 
Член 17 

Услови за заштита на одредени категории на свињи 
 
(1) При одгледување и чување на нерези наменети 

за размножување треба бидат исполнети следните ус-
лови:  

1. Боксовите каде се држат нерезите треба да бидат 
така конструирани за да можат лесно да се свртат и да 
можат да ги намирисаат и слушнат другите свињи. Ми-
нималната слободна подна површина треба да биде 
најмалку 6 m². Доколку нерезите се поголеми од про-
сечните, површина треба да изнесува 7,5 m² и 

2. Доколку боксот за нерези се користи и како бокс 
за оплодување, подната површина без никакви препре-
ки треба да изнесува најмалку 10 m².  

(2) При одгледување и чување на назимки и мато-
рици треба да бидат исполнети следниве услови:  

1. Одгледувачот да им овозможи нормални социјал-
ни интеракции и да ја минимизираат појавата на агре-
сивност; 

2. Доколку е потребно, спрасните маторици и на-
зимки треба да бидат третирани против надворешни и 
внатрешни паразити. Доколку тие се сместени во бо-
ксови за породување, спрасните маторици и назимки 
треба да бидат темелно исчистени; 

3. Во неделата пред очекуваното време на опрасу-
вање на маториците и назимките треба да им се обезбе-
ди соодветен материјал во доволна количина за форми-
рање легло доколку тоа не е во спротивност со начинот 
на изѓубрување во објектите каде се држат свињите; 

4. Позади назимката или маторицата треба да има 
слободна површина за да се овозможи природно опра-
сување или да се пружи помош кога за тоа ќе има по-
треба и 

5. Во прасилиштата, каде маториците се држат сло-
бодно, треба да има огради како средства за заштита на 
прасињата.  
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(3) За одгледување и чување на прасиња треба да 
бидат исполнети следните услови: 

1. Дел од подот доволен да овозможи сите животни 
да се одмараат заедно, треба да е цврст или покриен со 
погоден материјал и 

2. Доколку се користи легло за прасињата потребно 
е тоа да биде доволно големо да овозможи прасињата 
да цицаат. 

(4) За одгледување и чување на одбиени прасиња и 
прасиња за одгледување треба да бидат исполнети 
следните услови: 

1. Мешањето на прасињата треба да биде минима-
лизирано колку што е можно повеќе и 

2.  Доколку има потреба да се мешаат свињи кои се 
непознати една на друга, тоа треба да биде направено 
на порана возраст, најдобро пред или една недела по 
одбивањето. Треба да се мешаат групи со приближно 
еднаква големина. Кога свињите се помешани тие тре-
ба да имаат можност да побегнат и да се скријат од 
другите свињи. Секое мешање треба внимателно да се 
надгледува.   

 
Глава V 

 
Начин и услови за заштита на кокошки несилки 

 
Член 18 

Одгледување и преглед 
 
(1) Кокошките несилки треба да ги фиксира само 

компетентен и обучен персонал кој работи под дире-
ктен надзор на одговорното лице на одгледувалиштето. 
За таа цел се препорачува намален интензитет на свет-
лина по можност со сина боја. 

(2) Големината или густината на групата не треба 
да биде многу голема, а голема група не треба да се 
формира освен ако не е сигурно дека одгледувачот мо-
же да ја заштити благосостојбата на кокошките.  

(3) На младите кокошки треба да им се посвети со-
одветно внимание за да може да се прилагодат на си-
стемите на одгледување, кокошките да се привикнат на 
хранилките и поилките, и да се привикнат на условите 
на животната средина како што е светлината, гнездата 
и подлогата.  

(4) При темелна проверка на јатото или групата ко-
кошки несилки, посебно внимание треба да се посвети 
на состојбата на телото, движењата, дишењето, перду-
вите, очите, кожата, нозете, стапалата, канџите, креста-
та и подбрадокот. Исто така, треба да се посвети вни-
мание на присуството на надворешни паразити, на кон-
зистенцијата на изметот, на конзумирањето храна и во-
да, на растот и, во текот на несивоста, на количината на 
снесени јајца. Доколку е возможно, кокошките треба да 
се поттикнуваат да се движат. Поединечен преглед тре-
ба да се изврши кај оние кокошки несилки кај кои тоа е 
индицирано врз основа на општиот преглед. 

(5) Треба да се следи морбидитетот и морталитетот 
кај пилињата, редовно да се врши обдукција и за сето 
тоа да се води уредна евиденција.  

(6) Здравите кокошки несилки манифестираат зву-
ци и активности соодветни на нивната возраст, вид или 
тип, имаат јасни и бистри очи, добро држење, живи 
движења доколку се вознемират, чиста и здрава кожа, 
мазни пердуви, добро оформени нозе и стапала, ефе-
ктивно одење и активно однесување при земање храна 
и вода. Доколку кокошките не се во добро здравје, или 
доколку покажуваат очигледни знаци на отстапување 
од нормалното однесување, одгледувачот без одложу-
вање треба да преземе соодветни мерки за да ја утврди 
причината и да преземе соодветна корективни мерки. 
Доколку по преземените мерки нема позитивни резул-
тати одгледувачот треба да се консултира со доктор по 
ветеринарна медицина. Доколку причина за настаната-

та состојба е животната средина во самиот објект и до-
колку тоа не е од есенцијално значење за здравјето и 
благосостојбата на кокошките несилки, во поглед на 
благосостојбата треба да се направат корекции откако 
ќе се испразни  објектот и пред повторното населување 
на објектот со кокошки.   

(7) Повредените, болните или вознемирените коко-
шки треба да се третираат без одложување и доколку е 
неопходно, да се одвојат од останатото јато во соодвет-
ни сместувачки капацитети што се достапни за оваа 
цел или да се убијат во согласност со националната ле-
гислатива.  

 
Член 19 

Ограден простор, објекти и опрема 
 
(1) Доколку кокошките несилки се држат на отворе-

но, треба да се искористат природните карактеристики 
за обезбедување засолниште од грабливци и од лоши 
временски услови.  

(2) Оградениот простор и зградите треба да се прое-
ктираат и одржуваат на таков начин да:  

1. спречуваат влегување на глодари, диви птици и 
инсекти и 

2. овозможуваат третман на кокошките против вна-
трешни и надворешни паразити.  

(3) Доколку кокошките се држат затворени во об-
јект, подот, седалките и гнездата треба да бидат со со-
одветен дизајн и од материјали кои не предизвикуваат 
неудобност, болка или повреда кај кокошките. Тие тре-
ба да обезбедат соодветна подлога за канџите. Гнездата 
треба да се доволно долги за да им овозможуваат на 
сите кокошки да седат во исто време. Подовите треба 
да се суви, а гнездата чисти.  

(4) Доколку кокошките несилки се држат во алтер-
нативен или подобрен кафезен систем тие треба да 
имаат пристап до доволно квалитетен супстрат за пре-
тање и прпелкање со кој би се спречиле и здравствени-
те проблеми, особено повреди на стапалата, нозете и 
градите. Оваа одредба не важи за оние кокошки што се 
држат во основен кафезен систем.  

(5) Опремата за храна и вода треба да е дизајнирана, 
конструирана, да се користи и одржува на начин на кој:  

1. се минимизира растурот или контаминацијата на 
храната и водата;  

2. сите несилки да имаат доволен пристап до храна 
и вода за да се избегне непотребниот натпревар;  

3. не предизвикува повреда на кокошките;  
4. функционира во сите временски услови и 
5. доколку е можно да се следи потрошувачката на 

храна и вода.   
 

Член 20 
Одгледување 

 
(1) При формирање на нови групи и заради одржу-

вање на стабилноста на постоечките групи, потребно е 
да се преземат мерки за спречување на агресивност и 
стрес.  

(2) Несилките не треба да се изложуваат на постоја-
на или ненадејна бучава. Вентилаторите, машините за 
исхрана и другата опрема треба да бидат конструира-
ни, да функционираат и да се одржуваат на начин кој 
ќе предизвикува најмала можна бучава. 

(3) Во првите денови по сместување на несилките, 
режимот на осветлување треба да е таков да  спречува 
здавствени и етолошки проблеми. Тој треба да функци-
онира 24 часа и да вклучува доволен непрекинат пери-
од на темнина кој трае околу една третина од денот, за 
да им се овозможи на несилките да се одмараат и да се 
избегнат проблемите како што се имуносупресија и 
аномалии на очите.  
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(4) Периодот на затемнување треба да биде посте-
пен и да трае доволно долго за да овозможи кокошките 
да се смират без вознемирување или повреда.  

(5) Не треба да се практикуваат ненадејни промени 
во видот или количината на храна или процедурите на 
хранење, освен во случај на итност и доколку тоа е 
пропишано од доктор по ветеринарна медицина.  

(6) Кокошките не треба да се лишуваат од храна 
или вода пред транспортот, освен во случај на транс-
порт до кланица која е блиску до местото на произ-
водство.  

(7) Престојот на кокошките во транспортните 
средства пред транспортот треба да биде сведен на ми-
нимум.  

(8) При преместување, кокошките несилки треба да 
се држат за двете нозе при што главата не треба да ви-
си надолу.  

(9) Растојанијата на кои се пренесуваат кокошките 
треба да бидат што е можно пократки за што транс-
портните контејнери треба да бидат лоцирани што е 
можно поблиску до кокошките.  

(10) Кокошките кои се чуваат во кафези се особено 
осетливи на фрактури на коските. Тие треба да се от-
странуваат внимателно од кафезот, една по една и во 
текот на отстранувањето треба да се држат за градите.  

(11) Транспортните контејнери треба да имаат голе-
ми отвори за да се избегне повреда кај кокошките несил-
ки. Додека кокошките се држат во контејнери тие треба 
да бидат заштитени од неповолните временски услови 
како што е екстремно високи и ниски температури.  

 
Член 21 

Одгледување во алтернативни системи 
 
(1) Алтернативните системи за држење на кокошки 

несилки, треба да обезбедат:  
1. Линеарни хранилки со кои се обезбедува барем 

10 cm хранилка по кокошка или циркуларни хранилки 
со кои се обезбедува барем 4 cm по кокошка; 

2. Континуирани поилки со кои се обезбедува 2,5 
cm по кокошка или циркуларни поилки со кои се обез-
бедува 1 cm по кокошка; 

3. Кога се користат поилки со нипли или чаши тре-
ба да има барем една нипла или чаша за секои 10 коко-
шки. Доколку точките за напојување или чашите сe 
вертикални, најмалку две чаши или две поилки со нип-
ли треба да бидат на дофат на секоја кокошка; 

4. На секои седум кокошки треба да има на распо-
лагање барем едно гнездо. Доколку се користат групни 
гнезда, треба да има барем 1 m2 простор за гнездо за  
најмногу 120 кокошки; 

5.  Соодветни седала, без остри агли и кои обезбе-
дуваат барем 15 cm по кокошка. Седалата не треба да 
бидат поставени над леглото, а хоризонталната оддале-
ченост помегу седалките треба да биде најмалку 30 cm. 
Хоризонталната оддалеченост помегу седалата и ѕидот 
треба да биде најмалку 20 cm, и 

6. Секоја кокошка несилка треба да има на распола-
гање најмалку 250 cm2 цврст под прекриен со простир-
ка. Во случаи кога во живинарникот се користи комби-
нација од решеткаст под и цврст под најмалку една 
третина од вкупната подна површина треба да е цврст 
под прекриен со простирка. 

(2) Подовите на кафезите треба да бидат конструи-
рани на начин со кој ќе обезбедат соодветна подлога на 
која несилката ќе стои на начин што сите три предни 
прста на нозете ќе бидат потпрени на подлогата.  

(3) Доколку се користат системи за одгледување ка-
де кокошките несилки можат да се движат слободно 
помеѓу разни нивоа треба да бидат исполнети следните 
услови:   

1. не треба да има повеке од четири нивоа; 
2. слободниот простор помегу нивоата треба да би-

де најмалку 45 cm; 
3. капацитетите за пиење и хранење треба да бидат 

така распределени да обезбедат подеднаков пристап за 
сите кокошки и 

4. нивоата треба да бидат така организирани да 
спречат изметот да паѓа на нивоата подоле. 

(4) Доколку кокошките несилки имаат пристап до 
отворени испусти треба да бидат исполнети следните 
услови: 

1. Треба да има неколку отвори кои овозможуваат 
директен излез кон надворешната средина. Отворите 
треба да бидат најмалку 35 cm високи и 40 cm широки 
и распространети долж целата должина на објектот. 
Вкупниот отвор не треба да биде помал од 2 m за група 
од 1000 кокошки и 

2. отворените испусти треба да бидат: 
- со површина доволна согласно густината на коко-

шките несилки и видот на подлогата со цел да се спре-
чи секаква контаминација и 

- опремени со засолниште од лошо време и граб-
ливци, и доколку е неопходно, соодветни поилки.  

(5) Густината на населеност на кокошките несилки 
не треба да надминува 12 кокошки на m2 од располо-
живиот простор. Оваа густина треба постепено да се 
намалува на девет кокошки несилки на  m2 за најдоцна 
до 31 декември 2011 година.  

 
Член 22 

Одгледување во основен кафезен систем 
 
(1) За секоја кокошка несилка  треба да се обезбеде-

но барем 550 cm2 по кокошка од кафезниот простор, 
измерен во хоризонтална рамнина, кој може да се ко-
ристи без ограничување, не вклучувајки ги неискори-
стените плочи за отклонување кои можат да го ограни-
чат расположливиот простор.  

(2) Треба да се обезбедат хранилки кои можат да се 
користат без ограничување. Нивната должина треба да 
биде барем 10 cm помножена со бројот на кокошките 
во кафезот.  

(3) Освен ако не се обезбедени поилки со нипли 
или поилки со чашки, секој кафез треба да има конти-
нуиран канал за напојување со иста должина како и 
хранилките наведени во став 2 од овој член. Каде што 
точките за напојување се хоризонтални, барем две по-
илки со нипли или две чашки треба да се на располага-
ње во секој кафез. 

(4) Кафезите треба да бидат барем 40 cm високи во 
65 % од просторот на кафезот, и не помалку од 35 cm 
високи во секоја точка од кафезот.  

(5) Подовите на кафезите треба да бидат конструи-
рани да можат да ја потпираат соодветно секоја од ис-
папчените површини на канџите на секоја нога. Подна-
та косина не треба да премине 14% или помалку од 8%. 
Во случај на подови кои не користат правоаголна жи-
чана мрежа, може да се користат стрмни косини.  

(6) Кафезите треба да бидат снабдени со погодни 
направи за скратување на канџите.  

 
Член 23 

Одгледување во подобрени кафезни системи 
 
(1) Кокошките несилки треба да имаат: 
1. барем 750 cm2 кафезен простор по кокошка, од 

кој 600 cm2 треба да биде употреблив; висината на ка-
фезот освен таа над просторот за користење треба да 
биде барем 20 cm на секоја точка и ни еден кафез не 
треба да има целосен простор помал од 2000 cm2; 
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2. гнездо; 
3. простор за претање каде се можни колвања и гре-

бења и 
4. соодветни седала кои дозволуваат барем 15 cm 

по кокошка. 
(2) Треба да се обезбедат хранилки кои можат да се 

користат без ограничување. Нивната должина треба да 
биде барем 12 cm помножена со бројот на кокошките 
во кафезот. 

(3) Секој кафез треба да има систем за напојување 
соодветен на големината на групата.Таму каде се обез-
бедени поилки со нипли, барем две поилки со нипли 
или две чашки треба  да бидат на дофат на секоја коко-
шка. 

(4) За да се олесни инспекцијата, воведувањето и 
изнесувањето на кокошките,  треба да има минимумал-
на ширина од 90 cm на просторот помеѓу редовите на 
кафезите и треба да биде дозволен простор од барем 35 
cm помеѓу подот на зградата и дното на редот  кафези.  

(5) Кафезите треба да бидат обезбедени со погодни 
направи за скратување на канџите.  

 
Глава VI 

 
Член 24 

Преодни и завршни одредби 
 
(1) Одредбите од член 14 став (1) точка 2 подточки 

а) и б), став (2), став (3), став (5), став (6), став (8) и од 
член 16 став (5) на овој правилник, ќе се применуваат 
во сите новоизградени и/или реновирани одгледували-
шта или оние одгледувалишта кои се ставени во упо-
треба прв пат по датумот на влегување во сила на овој 
правилник.  

(2) На сите останати одгледувалишта одредбите од 
став (1) на овој член ќе отпочнат да се применуваат од 
1 јануари 2013 година.                                     

 
Член 25 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила на осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
  Бр. 11-13510/1 

28 октомври 2009 година                     Министер, 
       Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 

______________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
2729. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), Министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА  II ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМА-

ТИКА за  II одделение. 
Автори: Д-р Татјана Атанасова-Пачемска, Жаклина 

Ристовска, Садије Рамадани  и Линдита Мамути. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства „Просветно дело” Скоп-
је, ул. „Димитрие Чуповски” бр.15. 

3. Решението да се достави до Државниот просве-
тен инспекторат. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
Бр. 07-5890/1 

15 август 2008 година                         Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
2730. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007 година) Министе-
рот за образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМА-

ТИКА за  II одделение. 
Автори: Јово Стефановски, д-р Душко Ачовски и д-р 

Весна Макашевска. 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност „Алби” 

ДОО Скопје, ул. „Даме Груев” бр.7 Скопје. 
3. Решението да се достави до Државниот просве-

тен инспекторат. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
 Бр. 07-5891/1 

15 август 2008 година                         Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
2731. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7, од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), Министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА  II ОДДЕЛЕНИЕ 

 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМА-

ТИКА за  II одделение. 
Автори: Д-р Билјана Крстеска, д-р Дончо Димов-

ски, д-р Илир Спахиу, м-р Душанка Панкова и Кети 
Темелковска. 

2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 
учебници и наставни средства „Просветно дело” Скоп-
је, ул. „Димитрие Чуповски” бр.15. 

3. Решението да се достави до Државниот просве-
тен инспекторат. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
 Бр. 09-5889/1 

15 август 2008 година                    Министер, 
     Скопје                               Перо Стојановски, с.р. 
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2732. 
Врз основа на член 80-ѓ став 7 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно ос-
новно образование. 

Автор: Веселина Маџарова-Андонова. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства „ПРОСВЕТНО ДЕЛО” 
Скопје, ул. „Димитрие Чуповски” бр.15 Скопје.  

3. Решението да се достави до Државниот просве-
тен инспекторат. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
 Бр. 10-2335/1 

3 ноември 2008 година                        Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
2733. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за осумгодишно ос-
новно образование. 

Автори: Вера Ангеловска и Марина Васиќ Стефа-
новска. 

2. Издавач: Друштво за трговија и услуги „Студио 
Круг” ДОО Скопје, ул. „Симеон Кавракиров” бр.16/13, 
1000 Скопје.  

3. Решението да се достави до Државниот просве-
тен инспекторат. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „“Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
Бр. 10-2336/1 

3 ноември 2008 година                        Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
2734. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), министерот за 
образование и наука, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
МАТЕМАТИКА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОСУМГО-

ДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по МАТЕМА-

ТИКА за VI одделение за осумгодишно основно обра-
зование. 

Автори: Јово Стефановски и д-р Наум Целакоски . 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност „АЛБИ”, 

ДОО Скопје, ул.„Даме Груев” бр.7 Скопје.  
3. Решението да се достави до Државниот просве-

тен инспекторат. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
Бр. 10-2337/1 

3 ноември 2008 година                        Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
2735. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ФИЗИЧКО 

И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ за VI одделение за 
осумгодишно основно образование 

Автор: Златко Павловски. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства „ПРОСВЕТНО ДЕЛО” 
Скопје, ул. „Димитрие Чуповски” бр.15 Скопје.  

3. Решението да се достави до Државниот просве-
тен инспекторат. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
Бр. 10-2338/1 

3 ноември 2008 година                        Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
2736. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ЛИКОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ за VI  одделение за осумгодишно ос-
новно образование. 

Автори: Ана Цветкоска Панова и м-р Ангелина 
Дамјаноска Наумоска. 
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2. Издавач: ТОПЕР ДООЕЛ ул. „Дане Крапчев” бр. 
21/2 Скопје.  

3. Решението да се достави до Државниот просве-
тен инспекторат. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 10-2339/1 

3 ноември 2008 година                        Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
2737. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ОСУМГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ЛИКОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ за VI  одделение за осумгодишно ос-
новно образование. 

Автор: Данчо Ордев. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства „ПРОСВЕТНО ДЕЛО” 
Скопје, ул.„Димитрие Чуповски” бр.15 Скопје.  

3. Решението да се достави до Државниот просве-
тен инспекторат. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 10-2340/1 

3 ноември 2008 година                        Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
2738. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО БИОЛОГИЈА ЗА VI  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОСУМ-

ГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по БИОЛО-

ГИЈA за VI одделение за осумгодишно основно образо-
вание. 

Автори: Павлина Карова и Елка Ночева. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства „ПРОСВЕТНО ДЕЛО” 
Скопје, ул. „Димитрие Чуповски” бр.15 Скопје.  

3. Решението да се достави до Државниот просве-
тен инспекторат. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
 Бр. 10-2341/1 

3 ноември 2008 година                        Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
2739. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ГЕОГРАФИЈА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОСУМГО-

ДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ГЕОГРА-

ФИЈА за VI одделение за осумгодишно основно обра-
зование. 

Автори: Д-р Аслан Селмани и Никола Панов. 
2. Издавач: Акционерско друштво за издавање 

учебници и наставни средства „Просветно Дело” Скоп-
је, ул. „Димитрие Чуповски” бр.15 Скопје.  

3. Решението да се достави до Државниот просве-
тен инспекторат. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

  
Бр. 10-2344/1 

3 ноември 2008 година                        Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
2740. 

Врз основа на член 80-ѓ став 7 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК ПО 
ГЕОГРАФИЈА ЗА VI  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОСУМГО-

ДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по ГЕОГРА-

ФИЈА за VI  одделение за осумгодишно основно обра-
зование. 

Автор: Д-р Благоја Маркоски . 
2. Издавач: Издавачка куќа „ТРИМАКС КАРТОГ-

РАФИЈА “ ДОО Скопје.  
3. Решението да се достави до Државниот просве-

тен инспекторат. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

  
Бр. 10-2345/1 

3 ноември 2008 година                        Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 
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2741. 
Врз основа на член 80-ѓ став 7 од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 
40/2003, 42/2003, 63/2004, 82/2004, 55/2005, 81/2005, 
113/2005, 35/2006, 70/2006 и 51/2007), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 
ПО БИОЛОГИЈА ЗА VI  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОСУМ-

ГОДИШНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. Се одобрува употреба на учебник по БИОЛОГИ-

ЈА за VI  одделение за осумгодишно основно образова-
ние. 

Автор: Илинка Танева. 
2. Издавач: Друштво за издавачка дејност „АЛБИ” 

ДОО Скопје,  ул. „Даме Груев” бр. 7.  
3. Решението да се достави до Државниот просве-

тен инспекторат. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

 
Бр. 10-2346/1 

3 ноември 2008 година                        Министер, 
    Скопје                                Перо Стојановски, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2742. 
Врз основа на член 24-а став 10 од Законот за пре-

воз во патниот сообраќај („Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 68/04, 127/06 и 114/09), министе-
рот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОБ-
ЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 
ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕНА 
НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИНСКИ-
ОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ  НА  

ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот, постапката и побли-

ските критериуми за одобрување на возни редови за 
нови линии и за промена на одобрени линии во меѓу-
општинскиот и меѓународниот превоз на патници и за 
формата и содржината на образецот на дозволата и на 
возниот ред („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.6/07 и 3/09), во член 4 ставот 4 се брише. 

 
Член 2 

Во членот 10 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Возниот ред може да се измени по правосилноста 

на решението за одобрување на нов возен ред доколку: 
- превозникот се откаже од одреден број на поаѓања 

во возниот ред, 
- државата што треба да се транзитира бара измена 

на должината на трасата и/или времето на патување, 
или граничните премини за влез и излез, 

- странскиот превозник има добиено согласност за 
промена на возниот ред на територијата на странска 
земја од надлежниот орган на странската држава, 

- настанале промени поради виша сила, 
- има промени предизвикани поради реконструкци-

ја на патиштата и пуштање во сообраќај на нови пати-
шта или заради други вонредни настани и  

- превозникот бара бришење на одреден број на ста-
ници од возниот ред. 

Ставовите 4 и 5 стануваат 5 и 6. 
 

Член 3 
Во член 16 ставот 1 се брише. 
  

Член 4 
Во член 17, во став 2, алинеја 2 се менува и гласи: 
- „фотокопии заверени на нотар од сообраќајни доз-

воли на возила во сопственост, односно возила што ги 
користи по договор за лизинг, колку што е потребно за 
да може да ги одржува сите предходно одобрени возни 
редови и фотокопии од возачки дозволи од возачите,“ 

Во став 3, алинеа 2 се менува и гласи: 
- „фотокопии заверени на нотар од сообраќајни доз-

воли на возила во сопственост, односно возила што ги 
користи по договор за лизинг, колку што е потребно за 
да може да ги одржува сите предходно одобрени возни 
редови и фотокопии од возачки дозволи од возачите,“. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
  Бр. 01-13476/1                                      

11 ноември 2009 година                      Министер, 
       Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 

_____________ 
         

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

2743. 
Врз основа на член 20 став 4  и член 56 став 1 точка 

3 од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 20.11.2009 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И 
ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА 
ПОРАДИ БОЛЕСТИ ПОВРЕДА ИЛИ ПОТРЕБА 
ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕ-
МЕЈСТВО И ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ПРИВРЕ-
МЕНАТА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ВО ЗАВИС-
НОСТ ОД ВИДОТ НА БОЛЕСТА И ПОВРЕДАТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот, постапката и побли-
ските критериуми за утврдување  на привремена спре-
ченост за работа поради болест и повреда или потреба 
за нега на болен член од потесеното семејство и за вре-
метраењето на привремената спреченост за работа во 
зависност од видот на болеста и повредата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 30/2006 22/2009), 
по членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи: 

 
„Член 11-а 

Групата X (Болести на респираторниот систем (Ј00-
Ј99)) од Критериумите за дијагностичките постапки и 
оцена на привремена спреченост за работа поради бо-
лести и повреди или потреба за нега на болен член од 
потесното семејство („Сл. весник на РМ“ бр. 31/06), а 
во врска со членот 9 и 10 од овој правилник, нема да се 
применуваат при издавање на оценка за привремена 
спреченост за работа од страна на избраниот лекар до 
31.03.2010 година.  
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила со  денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство. 

 
Бр. 02-22734/3                            Управен одбор 

20 ноември 2009 година                    Претседател, 
     Скопје                                   д-р Беким Сали, с.р. 

_____________ 
2744. 

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 
став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 20.11. 2009 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Сл.весник на РМ“ бр. 
111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006, 
137/2006, 26/2007 и 116/2009) во членот 47 став 3 збо-
ровите: „за акутно заболување важи 5 дена“ се замену-
ва со зборовите: „за акутно заболување важи 15 дена“. 

 
Член 2 

Одредбата од член 1 на овој правилник ќе се приме-
нува до 31.03.2010 година. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство. 

 
  Бр. 02-22734/4                          Управен одбор 

20 ноември 2009 година                      Претседател, 
      Скопје                                Беким Сали, с.р. 

____________ 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД 
2745. 

Претседателот на Основниот суд Охрид, Владо Де-
јаноски врз основа на одредбите од член 29 од Судски-
от деловник („Сл. весник на РМ“  бр. 71/07), за имену-
вање на постојани вештаци на 09.11.2009 година, го до-
несе следното 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ВЕШТАЦИ  
ВО ОСНОВНИОТ СУД ОХРИД 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ЕКСПЕРТИЗА 

ОД СИТЕ ОБЛАСТИ 
- "СТ" М-р Спиро Тодороски  дооел Охрид, ул." Ва-

сил Главинов " бб 
 
ОД ОБЛАСТА НА ЕКОНОМИЈАТА 
- Аврамоски Сашо  од Охрид, ул. "Момчило Јорда-

носки" бр 38 тел.046/230 029; 075/43 42 41; 
- Агенција за судски вештачења "СМАРТ АМЛ" ТП  

од Охрид, тел. 046/ 231029 

- Ангелевски Трајко од Охрид, ул. "Прва Македон-
ско ударна бригада" бр.114; тел. 072/271082, 046/ 
269250 

- Алачова Драгица  од Охрид ул "Богомилска" бр. 
7а, тел 046264688; 070 241492 

- Алачова-Попоска Гордана од Охрид ул. „Питу Гу-
ли " бр. 101, тел. 046 251040; 046 261640; 070247710 

- Алачов Благоја од Охрид ул " Богомилска " бр. 7а, 
тел 046264688; 071/ 326 487 

- Битраковски Драган од Охрид, ул. "Бекир Алири-
за" бр. 8;  тел.   046/ 267 300; 070/ 567 859 

- Балоски Сашо  од Охрид, ул. "Питу Гули" бр. 340, 
тел. 070230858  

- Гиноски Стојан   од Охрид, ул. "Димитар Влахов" 
бр. 40, тел. 046 257 758;  071/ 794 457 

- Групчев Андон  од Охрид, ул. "Ванчо Николески " 
бр. 5/27, тел.265256; 071890306 

- Дејановиќ Славица од Скопје, Бул. "Јане Сандан-
ски" бр.90/3-4 тел. 02 2470542, 075 914 241  

- Донеска Светлана   од Охрид, ул. "Ѓорче Петров" 
бр. 6/17, тел. 046 254 561; 071/ 246 425 

- Деспотоски Александар од Охрид, ул. "Момчило 
Јорданоски" бр. 112а,  тел. 046 264 237; 070 882 112 

- Јаневски Бранко од Охрид с.Велгошти ул. "Илин-
денска" бр. 73 А, тел. 046 288 234, 075 427 846 

- Крсте Шопоски од Охрид, ул. "Марко Цепенков"  
бр. 67,   тел. 046 253763; 070 534150  

- Катерина Филипчева од Охрид ул. "Петар Чауле" 
бр. 19    тел. 078 200 055 

- Лекоски Леко  од Охрид, ул. "Дебарца" бр. 11; тел. 
046255995; 070 400 772 

- Милевски Злате од Струга ул. "Пролетерски Бри-
гади" бр. бб тел. 070 226038 

- Мојсоски  Томе  од Охрид, ул. "8-ми Септември " 
бр. 38 Охрид,  тел. 046/ 264 843; 070/ 247 798 

- Паскали Зоран, од Охрид, ул. "Галичица" бр. 21, 
тел. 071 374 777; 077 561 690   

- Павловска Санте  од Охрид, ул. "7-ми Ноември"  
бр. 84, тел. 046/ 262 247, 072/ 543 019  

- Паунковска Наташа од Охрид, ул. "Галичица" згр. 
АМД 1/8 тел. 046 520765; 075 490415 

- Ристески Цветко  од Охрид, ул. "Веле Марко" бр. 
24. тел.046/251751; 070/ 21 25 21 

- Станкоски Иван  од Охрид, ул "1-ви Мај" бр.21 
тел.075 453918 

- Стојкоски Зоран  од Вевчани, тел. 046/ 798 156; 
070/ 362 295 

- Тодороски Стојче  од Охрид, ул. "Сирма Војвода" 
бр. бб, тел. 046 262297; 070 331289 

- Тодороски Спиро  од Охрид, ул. "Сирма Војвода" 
бр. бб, тел. 070 391113 

- Тодоровски Слободан од Охрид,  ул. "Лазо Трпо-
ски" бр. 18, тел.075 336114 

- Трпески Душко од Охрид. ул. "Мирче Ацев" 
бр.7в, тел. 046/ 250 167; 075/560 167 

- Темелковска Лидија  од Охрид, ул. "Галичица" бр. 
37 1/12 тел. 046 261570; 078 301177    

- Томевска Зора од Охрид, ул. "Мирче Ацев" бр.7б, 
тел. 046 262415; 075 433 828 

- ТП ЗОНИ ПЛУС-Охрид, ТЦ Гранит лок.8 тел. 046 
256380; 075 433828 

- Џамтоска Ленка  од Охрид, ул. "Пере Тошев" бр. 
2-1/9, тел. 046 272402; 075 768182 

 
ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 
- Блажеска Надица од Охрид, ул. „Славеј планина" 

бр. Д 6/7; тел.  075/ 612 152  
- Иваноски Милан од Охрид, ул. "Галичица" бр.68б 

тел. 046 262053; 070 781897 
- Дулевска Ива од Охрид ул. "Сирма Војвода" бр.89 

тел. 072 400689 
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АРХИТЕКТУРА  И ГРАДЕЖНИШТВО 
- Велјаноски Миле од Охрид, ул. "Никола Карев" 

бр.37 - тел. 046 267-252; 070871622 
- Групче Ангеле  од Охрид ул. "Кеј М. Тито" бр.28 

тел. 046/ 251 333; 070/ 671 252 
- Главинчевска - Вранишкоска Билјана од Охрид, 

тел. 070 337792 
- Ѓорѓиевски Николче од Охрид, ул. "Александар 

Гушо" бр. 76 тел. 075 463 708  
- Зоран Кочовски од Охрид, ул. "Галичица" бр. 17а, 

тел. 046 267 137, 070 337 055 
- Иванова Валентина од Охрид, ул. "15-ти Корпус 

бр. 75, тел. 075 387898 
- Карамешиноски Мирче од Охрид с.Мислешево 

тел. 046 263073; 075 644338 
- Мандулоски Ѓорѓи  од Охрид, ул. "Д.Влахов" бр. 

51, тел. 046 264 102 ; 070/684638 
- Наумовски Михаил  од Охрид, ул. "Мак. Просве-

тители" бр. 29/5 - тел-046251789; 075 834499 
- Стојкоски Ташо од Струга, нас. Плитишта, бб, 

тел.046780999; 077 643543 
- Спировска Лихнида од Охрид, Бул. "Туристичка" 

бр.43/6 тел. 046252141; 070 394797 
- Томески Иван од Охрид, ул. "Мирче Ацев" бр.7б; 

046/ 267 415;; 070/582 005 
 
ГЕОДЕЗИЈА 
- Геодетска Канцеларија -Раткушиноски- Струга, 

ул. "Ристо Крле" сгр./4 тел. 070 331162; 046 780960 
- Геопремер Струга ул. "Маршал Тито" бб Струга, 

тел.   
- Новески Иван од Охрид, ул. "Димитар Влахов" бр. 

47, тел. 046/ 261 445; 070/ 815 955 
 
СООБРАЌАЈ 
- Георгиевски Цане од Охрид ул. "8-ми Септември" 

бр. 48 тел. 046 261201; 070 232450 
- Димитриески Жарко од Охрид, ул. "Мирче Ацев" 

бр. 24; тел. 077/626 358 
- ДООЕЛ "Старс"  од Охрид, ул. "Димитар Влахов" 

бр. 48; тел-264-400; 070748753 
- "ДЕЛТА- В" Друштво за вештачење од Скопје, 

Бул." П. Одреди" бр. 6/28; тел. 023128260   
- Донески Зоран од Охрид, с. Д. Лакочетеј тел. 046 

256 574; 075 596416 
- ТД "Ролекс" од Охрид, ул. "Даме Груев" бр.12, 

тел. 046 261201; 046269191; 070232450 
- Митрески  Јован од Охрид, ул. "Дејан Војвода" 

бр.97; тел. 070331470 
- Николоски Кире од Охрид, ул. "Дејан Војвода" бр. 

59 тел. 046 262035; 070 391382 
- Неделкоски Игор од Охрид, ул. "Железничка" бр. 

146, тел.   070/623 309, 046 271 503. 
- Наумче Нелоски  од  с.Оровник, тел. 046/ 281 814; 

070/532 266 
- Русески Горан од Охрид, ул. "М.Јорданоски" 

бр.273, тел. 046/269 354  071/ 359 885;  
- Шикалоски Зоран  од Охрид, ул. "Васил Главинов 

" бр.6; тел. 264-400;070/352 764 
- Шикалоска Соња од Охрид, ул. "Васил Главинов" 

бр. 6; тел 264-400; 070/748 753  
 
ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА 
- Велјаноска Флорида од Охрид, ул. "Момчило Јор-

даноски" бр.110 тел. 046 265735, 075 241497 
 
ИНФОРМАТИКА И АВТОМАТИКА 
- Попески Анѓелко  Вевчани;    Тел. 070 / 362 128 
 
МАШИНСТВО 
- Буџакоски Љубен од Охрид, с.Лескоец, ул. "Илија 

Смически" бр. 23-г тел.046 258430, 075 557593 

- Еленчевски Боби  од Охрид, ул. "Богомилска" бр. 
130-3/16 тел.    075 515433 

- Матлиоски Сашо од Охрид, ул. "Ристо Чадо" бр. 4 
, тел. 046/205 905; 075/ 493 814 

- Мандулоски Мирче  од Охрид, ул. "К. Абраш" бр. 
60, тел. 046266838; 071363221 

- Панделески Стојан од Охрид, ул. "Трајче Трајче-
ски" бр. 5 

- Симоноски Зоран  од Охрид, Бул. "Туристичка" 
бр. 85-3/04, тел.    046 251809; 075 304805 

- Стефаноски Мирче од Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 
29, тел.046255107; 075 347392 

- Танески Виктор од Охрид, ул. "Ванчо Николески" 
бр.3/2-19 тел. 046 253293; 070 427472 

- Хидри Нефи од Охрид, ул. "Пирин Планина" бр. 
75, тел. 046 255700; 070 375755                 

- Шајноски Симон  од Охрид, ул. "Васил Главинов" 
бр. 4, тел. 070 352684 

- Шикоски Перо од Охрид, с.Велгошти тел. 075 348 
054, 077 877 547 

 
ВООРУЖУВАЊЕ И МУНИЦИЈА 
- Богоја Маркоски  од Охрид,  ул. "Димитар Вла-

хов" бр. 22/1, тел. 070 249 956, 078/ 249 956 
 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 
- Игор Маноски од Охрид, ул. "Први мај" бр. 3, тел. 

070 249 956; 078 249 956 
 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА  
- Бујароски Ѓорѓи од Охрид, Бул. "Туристичка" бр. 

85/12, тел. 046/250 225  
- Манчевски Данчо од Охрид ул. "Јане Сандански" 

бр. 153 тел.046254515; 070667395 
- Радевски Панде  од Охрид, ул. "Кеј М. Тито" бр. 

91 тел.046/ 611 084; 071/ 671 674 
- Цизалоски Сандре од Охрид ул. "Пере Тошев" бр. 

Б1/ И-6 тел. 046 272440, 070 476 204 
 
УРОЛОГИЈА 
- Прим. Д-р Крсте Стојаноски од Охрид, вработен 

во ЈЗУ"Општа Болница" тел. 046 261300, 070 261150 
            
ПСИХИЈАТРИЈА  И  НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА   
- Д-р Кочоска Васка од Охрид, ул. "Галичица" бр. 

17, тел. 046 267136, 070 232 322   
- Д-р Стрезоска Снежана од Охрид, ул. "Галичица" 

бр.80-а, тел. 046/ 262 448  
- Д-р Сотироски Павел  од Охрид, ул. "Ванчо Пито-

шески" бр.10-а;  тел.251-017 моб. 070 389-200, раб. 046 
267 267 лик.129 

 
ПСИХОЛОГИЈА  
- Баткоска Лилјана од Охрид, ул. "Даме Груев" бр. 

1/22, вработена во Факултетот за туризам и угостителс-
тво-Охрид 

- Гулицовска Алберта од Охрид, бул. „Туристичка" 
бр. 99, тел. 070 776658 

- Џуклеска Александра од Охрид, с. Лескоец, ул. 
"Рашанец" бр. 63; тел. 046/ 258 321; 070/ 471 258 

 
НЕВРОХИРУРГИЈА 
- Д-р Милошевски Митре од Охрид, вработен во 

специјалната болница за Ортопедија и трауматологија 
„Свети Еразмо“-Охрид, тел. 070 366 532 

 
ГИНЕКОЛОГИЈА 
- Захариевски Иво од Охрид Бул. "Туристичка" бр. 22  
 
РАДИОДИЈАГНОСТИКА 
- Мурат Ментор од Охрид, ул. „Нада Филева" бр. 

58, вработен во ЈЗУ Општа болница Охрид. 
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ХИРУРГИЈА 
- Д-р  Арнаудов  Димитар од Охрид ул. "Кузман Јо-

сифоски Питу" Б.Б. ламела 3 стан бр. 24 тел.070 304 
041, 046 263 621 

- Д-р Гиновски Томе од Охрид, ул. "Славеј Плани-
на" бр.24 тел. 078 450 665 

- Д-р Диел Аголи од Охрид, ул. "Кеј Маршал Ти-
то"бр.40, тел. 078 352 053 

- Д-р  Каневче Гоце  од Охрид, вработен во Меди-
цински центар, тел. 046 262264 

- Д-р  Миќуновиќ Миле од Охрид, Бул. "М. Просве-
тители" бр.54, тел. 070/ 232 336 

- Д-р Симоновски Никола од Охрид, ул. "Бистрица" 
бр.17, тел.  267267 л.176  или 199 

- Д-р Стефаноски Милчо од Охрид, ул. "Коста 
Абраш" бр. 39, тел. 070/ 304 848 

 
АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА 
- Д-р Веслиевски Александар од Охрид, ул. "Питу 

Гули" бр.95, тел. 070/ 366 522 
 
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СО КАРДИОЛОГИЈА 
- Д-р. Ангелеска Лилјана од Охрид, ул. "Прва МУБ" 

бр.114; тел. 046 267267; 072 271083 
- Д-р. Клишески Тоде  од Охрид, Бул. "Туристичка" 

бр. 5; тел. 046/ 285 446, 070/ 247 746  
                  
СУДСКА МЕДИЦИНА И КРИМИНАЛИСТИКА 
- Д-р Котевски Зоран од Битола, вработен во Кли-

ничка болница Битола 
- Д-р Нечевски Митре од Битола, вработен во Кли-

ничка болница Битола 
 
ПАТОЛОГИЈА 
- Д-р Ангелина Јанковска-Душковска од Охрид, ул. 

"Пирин Планина" бр. 7 тел. 075 303521 
 
ОРТОПЕДИЈА 
- Д-р Вранишкоски Тоде вработен во ЈЗУ "Св. Ераз-

мо", тел. 070366528  
- Д-р  Велески Ацо од Охрид. ул. "Галичица" бр. 12 

тел. 070 361333 
- Д-р Лога Везир од Струга, с. Ливада, вработен во 

ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија  
- Д-р Недески Сашо од Охрид,  ул. "Партизанска"  

бр. 36/12, тел. 070 366530 
- Д-р Петроски Томислав  од Охрид, ул. "Галичица" 

бр. 11 тел. 075 212312 
- Д-р Ракичевиќ Александар  од Охрид, ул. "Ј. Сан-

дански" бр.32, тел. 070 261924 046 260644 
- Д-р Стрезоски Владимир  од Охрид ул. "Бул. Ту-

ристичка" бр. 50 - 2/2 тел.070 226648 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЗИЈАТРИЈА 
- Д-Р Јоне Мицевски од Охрид, вработен во ЈЗО 

"Св.Еразмо", тел. 070 241899; 046 522639 
 
СТОМАТОЛОГИЈА 
-  Маловчев Никола од Охрид, Бул. "Туристичка" 

бр.30 тел. 046 261658; 070 720882 
 
ФАРМАЦИЈА 
- М-р Славица Милеска Стојадиновиќ од Охрид, ул.  

"Димитар Влахов" бр. 33 тел. 046/ 262 182; 070/ 331 
956 ; 075/ 331 956 

  
ШУМАРСТВО, ЛОВСТВО И КИНОЛОГИЈА 
- Марјан Чадоски од Охрид, ул. „Сирма Војвода" 

бр. 90 тел. 070 693956 
- Николоски Љупче од Охрид, ул. "Трајче Трајче-

ски" бр.25, тел. 046 271286; 071/ 742 218 
 
СТОЧАРСТВО 
- Велјаноски Радован  од Охрид,  ул. "Ариф Муста-

фа" бр.Б 1/8, тел.046 270121; 070525778 
- Ристевски Ацо од Охрид, ул. "Галичица" бр. 43 

тел.046/ 263 536; 070/ 212 785 
- Симоноски Жанко од Охрид, ул. "Ванчо Питоше-

ски " бр.19; тел.046 253325; 070 331010  
 
ВЕТЕРИНА 
- Танкоски Тони од Охрид, ул. "1-ви Мај" број 5, 

тел.046 268339; 046 523233; 070 575881 
 
АГРОНОМ 
Дукоски Бранко од Охрид, ул. "А.Емин" бр.158, 

тел.046 262 600, 070/ 813 222 
- Павловски Борис од ул. "7-ми Ноември" бр. 84, 

тел. 046/ 262 247 
- Ристевски Ацо од Охрид, ул. "Галичица" бр. 43 вл. 

1/4 тел.046263536; 070212785  
- Симоноски Жанко  од Охрид, ул. "Ванчо Питоше-

ски" бр.19; тел. 046/ 253 325;  070/ 331 010  
 
БИОТЕХНОЛОГ 
- Златев Горан  од Охрид, ул. "К. Војвода" бр. Д 1/2 
 
ТЕКСТИЛ 
- Наумовска Биљана  од Охрид, ул. „М Просветите-

ли" бр. 29/5; тел 046251-789; 075600251. 
 
                 Претседател,  

           Владо Дејаноски, с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


