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20160020129
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 57 став (3), од Законот за ветеринарното 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 СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НA 
ЖИВОТНИТЕ ВО 2016 ГОДИНА

I
Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2016 година се 

утврдуваат во износ од 151.000.000,00 денари и тоа од следните извори:

Вкупен износ во денари
1. Средства од Буџетот на Република Македонија, раздел 
14005, Програма 2, Подпрограма 20, ставка 464, сметка 637

151.000.000,00

II
Средствата за здравствена заштита на животните од заразни болести во 2016 година, ќе 

се користат за:

Вкупен износ во денари
1. Заостанати обврски за здравствена заштита на животните 
од претходните години (2013, 2014 и 2015 година)

148.001.000,00

2. Набавка на вакцини против бруцелоза кај овци и кози 2.999.000,00

III
Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат епидемиолошките 

единици доколку се појават заразни болести во поголем обем.

IV
Средствата од дел II точка 1 на оваа програма претставуваат мерки и активности за 

здравствена заштита на животните кои ќе се исплаќаат на правни лица (ветеринарните 
друштва во епизоотиолошките единици, Национална референтна лабораторија и ловни 
друштва концесионери на ловиштата и Националните паркови во Република Македонија) 
со кој Агенцијата за храна и ветеринарство има склучен договор како и на правно или 
физичко лице кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот за ветеринарното 
здравство и по донесено решение за исплата на надомест на штета од директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство.

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



Службен весник на РМ, бр. 2 од 8.1.2016 година 

2 од 2

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

Република Македонија“.

    Бр. 42-13014/1-15 Заменик на претседателот
 5 јануари 2016 година на Владата на Република
             Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.


