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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 57 став 3, од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 5.1.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО 
ЗДРАВСТВО ВО 2016 ГОДИНА

I
Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2016 година се утврдуваат во износ од 

40.000.000,00 денари и тоа од следните извори:
во денари

II
Средствата за ветеринарно јавно здравство за 2016 година ќе бидат искористени за 

плаќање на заостанати обврски во износ од 30.000.000,00 денари направени по активности 
предвидени со Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство во 
2015 година и средства во износ од 10.000.000,00 денари за тековни активности опфатени 
во дел III точка 1, 2 и 4.

III
Активностите за ветеринарно јавно здравство во 2016 година ги опфаќаат следните 

ставки:
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IV
Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 28.000.000 денари, ќе се 

користат за :

V
Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во износ од 4.000.000 денари, ќе се 

користат за:

VI
Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во износ од 2.000.000 денари, ќе се 

користат за:

VII
Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во износ од 3.500.000.00 денари, ќе се 

користат за:

VIII
Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во износ од 2.000.000 денари, ќе се 

користат за:

IX
Средствата од дел III точка 6 од оваа програма во износ од 500.000 денари, ќе се 

користат за:
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X
Средствата за извршување на активностите од дел III точки 1,2 и 4 од оваа програма ќе 

бидат исплатени во износ од 10.000.000,00 денари од Програма 3, Под програма 30, ставка 
464 од Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство во 2016 
година, а останатите средства во износ од 30.000.000 денари ќе се исплатат за извршување 
на активности од делот III  од Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно 
здравство во 2017 година. 

XI
Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат активностите за 

следење и откривање на присуството на резидуи во сировините и производите од 
животинско потекло и следење и откривање на салмонелозата и други зоонотски агенски 
кај животните и храната од животинско потекло. 

XII
За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

XIII
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”.

Бр. 42-13013/1-15 Заменик на претседателот
5 јануари 2016 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.


