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20121233014
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно
здравство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26
септември 2012 година.
Бр. 07- 4064/1
26 септември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО
ЗДРАВСТВО
Член 1
Во Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ број
113/2007, 24/11 и 136/11), во членот 3 по точката 17 се додава нова точка 17-а, која гласи:
„17-а. „Одгледувач” е правно или физичко лице кое е сопственик на животни или кое
било лице овластено од сопственикот и одговорно за чување на животните, дури и
привремено;“.
Член 2
По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи:
„Член 10-а
Заради одржување или унапредување на нивото на заштита на здравјето на луѓето и
животните во Република Македонија, директорот на Агенцијата може да донесе мерки за
здравствена заштита на луѓето и животните, да пропише дополнителни услови, да објави
листи или да даде одобрение врз основа на критериумите и стандардите кои се
применуваат во Европската унија, а кои се донесени врз основа на процена на можните
ризици по здравјето на луѓето и животните и согласно со научни докази, по спроведената
постапка од страна на Европската комисија со која Комисијата е овластена да постапува за
работи кои се однесуваат на безбедност на храната и ветеринарната политика.“
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Член 3
Во членот 36 став (1) зборовите: „како трговски друштва“ се бришат.
Ставовите (6) и (7) се бришат.
Ставот (8) станува став (6).
Во ставот (9) кој станува став (7) зборовите: „став (8)“ се заменуваат со зборовите:
„став (6)“.
Ставот (10) станува став (8).
Ставот (11) се брише.
Ставовите (12) и (13) стануваат ставови (9) и (10).
Член 4
Членот 40 се менува и гласи:
„Јавен повик
(1) Агенцијата објавува јавен повик за вршење на активности од јавен интерес од
областа на здравствената заштита на животни од членот 26 од овој закон, односно
активности од областа на ветеринарното јавно здравство од членот 34 од овој закон.
(2) На јавниот повик од ставот (1) на овој член имаат право да учествуваат сите
ветеринарни амбуланти, клиники, болници и служби на одгледувалиште кои се одобрени
согласно со членовите 37, 38, 39 и 44 од овој закон.
(3) Јавниот повик содржи елементи кои се однесуваат на условите за распределба од
ставот (5) на овој член, висината на надоместокот за вршењето на активностите од ставот
(1) на овој член и докази дека пријавената ветеринарна амбуланта, клиника, болница или
служби на одгледувалиште ги исполнуваат условите од овој закон.
(4) Пријавените учесници кои ги исполнуваат условите од повикот од ставот (1) на овој
член, од страна на комисијата формирана од директорот на Агенцијата, ќе бидат
распределени за вршење на активностите од членот 26, односно членот 34 од овој закон за
општината за која се пријавиле.
(5) Распределбата од ставот (4) на овој член се врши врз основа на бројот на доктори по
ветеринарна медицина, бројот на ветеринарни техничари, бројот на животни и
одгледувалишта, бројот на оператори со храна и оператори со храна за животни,
пристапноста до одгледувалиштата во општината за која се пријавиле и други специфични
критериуми утврдени со јавниот повик.
(6) Незадоволните кандидати од јавниот повик можат да поведат управен спор пред
надлежен суд.
(7) Во случај на повлекување на одобрението од членовите 37, 38, 39 и 44 од овој закон
и раскинување на договор согласно со членот 41 став (3) од овој закон Агенцијата
распишува нов јавен повик за вршење на активности од членот 26 од овој закон за
одгледувалишта кои имале склучен договор со ветеринарна амбуланта, клиника или
болница на кое му е повлечено одобрението од членовите 37, 38, 39 и 44 од овој закон или
раскинат договорот согласно со членот 41 став (3) од овој закон.
(8) Висината на надоместокот за вршењето на активностите од ставот (1) на овој член ја
определува Владата на Република Македонија на предлог на директорот на Агенцијата врз
основа на реални трошоци потребни за спроведување на активностите.
(9) Владата на Република Македонија на предлог на директорот на Агенцијата ја
пропишува поблискста содржина и начинот на спроведување на јавниот повик за вршење
на активности од јавен интерес.“
Член 5
Во членот 41 ставот (1) се менува и гласи:
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„Директорот на Агенцијата склучува договори со избраните ветеринарни амбуланти,
ветеринарните клиники, ветеринарните болници или ветеринарни служби на
одгледувалиште и ги назначува овластените ветеринари за вршење на активностите од
членовите 26 и 34 од овој закон.“
Во членот 41 став (2) алинејата 4 се брише.
Во алинејата 6 која станува алинеја 5 зборот „годишно“ се брише.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Агенцијата го повлекува одобрението од членовите 37, 38, 39 и 44 од овој закон и
го раскинува договорот од ставот (1) на овој член на ветеринарните амбуланти, клиники,
болници и служби на одгледувалиште ако утврди дека не ги исполнуваат условите
утврдени во овој закон.“
Член 6
По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи:
„Член 41-а
Договори на ветеринарни амбуланти, клиники и болници со одгледувачите
(1) Ветеринарни амбуланти клиники и болници кои се пријавиле на јавниот повик се
должни да склучат договор со одгледувачите на животни во рок од три месеци по
спроведувањето на повикот, за активностите од членот 26 од овој закон, за што ја
известуваат Агенцијата.
(2) Одгледувачите на животни во рок од три месеци по спроведувањето на јавниот
повик од членот 40 став (1) од овој закон, се должни да склучат договор со
распределената, односно друга овластена ветеринарна амбуланта, клиника или болница, за
спроведување на активностите од членот 26 од овој закон.
(3) Одгледувачите на животни можат да поднесат барање за раскинување на договорот
со ветеринарна амбуланта, клиника или болница од ставот (1) на овој член до Агенцијата
и да предложат склучување на договор со друга овластена ветеринарна амбуланта,
клиника или болница во кој треба да биде приложена согласноста од предложената
ветеринарна амбуланта, клиника или болница и доказ дека нема ненамирени обврски во
делот од јавен интерес кон ветеринарната амбуланта, клиника или болница со кое го
раскинува договорот.
(4) Одгледувачите од овој член можат да ги раскинуваат договорите најмногу еднаш
годишно, освен во случај на престанување на работа на ветеринарната амбуланта, клиника
или болница, поништување на одобрението за работа на ветеринарната амбуланта,
клиника или болница или заради сериозни нарушувања на системот на здравствена
заштита на животните.
(5) Ветеринарна амбуланта, клиника или болница кои се пријавиле на јавниот повик не
смеат да ги раскинуваат договорите освен во случај кога одгледувачот престанал да
одгледува животни.
(6) Владата на Република Македонија на предлог на директорот на Агенцијата ја
пропишува содржината на договорот од ставот (1) на овој член.“
Член 7
Во членот 42 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:
„не е доставена ниту една понуда на јавниот повик, во тој случај, директорот на
Агенцијата ќе склучи договор со една или повеќе од ветеринарните амбуланти, клиники
или болници да вршат ветеринарна дејност од јавен интерес од членовите 26 и 34 од овој
закон.“
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Член 8
Во членот 88 став (2) зборовите: „на влезот на граничниот премин“ се заменуваат со
зборовите: „од страна на официјалниот ветеринар на граничниот премин“.
Ставот (9) се менува и гласи:
“По исклучок од ставот (2) на овој член, при транзит на домашни миленици наменети
за некомерцијални цели, проверката на документите и идентитетот ги вршат царинските
органи на граничниот премин.“
Член 9
Во членот 92 став (1) зборовите: „најмногу до пет единки“ се заменуваат со зборовите:
„до пет или повеќе од пет единки“.
Во ставот (2) воведната реченица се менува и гласи: „При увоз покрај условите од
членот 81 од овој закон домашните миленици треба да ги исполнат и следниве услови:“.
Точката 1 се менува и гласи:
„1) да се идентификувани со електронско или друго средство за идентификација;“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) По исклучок од членот 85 став (1) од овој закон, при увоз на домашни миленици
наменети за некомерцијални цели, проверката на документите и идентитетот ги вршат
царинските органи на граничен премин.“
Ставот (4) станува став (5).
Член 10
По членот 111-а се додават два нови члена 111-б и 111-в, кои гласат:
„Член 111-б
Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице
- овластена ветеринарна амбуланта, клиника или болница ако не склучи договор со
одгледувачите на животни во предвидениот рок (член 41-а став (1)).
Член 111-в
(1) Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно
лице одгледувач ако не склучи договор со распределената, односно друга овластена
ветеринарна амбуланта, клиника или болница во предвидениот рок (член 41-а став (2)).
(2) Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко
лице одгледувач ако не склучи договор со распределената, односно друга овластена
ветеринарна амбуланта, клиника или болница во предвидениот рок (член 41-а став (2)).“
Член 11
Договорите за извршување на здравствена заштита на животните од членот 36 став (7)
и договорите со ветеринарни амбуланти, клиники и болници од членот 41 склучени
согласно со Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република
Македонија“ број 113/2007, 24/11 и 136/11) продолжуваат да важат до истекот на рокот
утврден со договорите од членовите 41 и 41-а од овој закон.
Агенцијата е должна јавниот повик од членот 40 утврден во членот 5 од овој закон да
го објави во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 12
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
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Член 13
Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за ветеринарно здравство.
Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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