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НАЦРТ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО  ЗДРАВСТВО 

 

Член 1 

Во Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија" број 113/07, 
24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) во членот 2 во точка 7 зборовите “Република Македонија” 
се заменуваат со зборовите “Република Северна Македонија”. 

Член 2 

Во членот 2-а по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) Во водењето на прекршочната постапка ќе се применува Законот за прекршоците доколку 
со овој закон поинаку не е уредено.“ 

 

Член 3 

Во членот 3 во точките 38, 49, 50, 51, 52, 63 и 64 зборовите “Република Македонија” се 
заменуваат со зборовите “Република Северна Македонија”. 

                                                                              Член 4 

Во членот 5 во ставот (1) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 

 

                                                                              Член 5 

Во членот 6 во ставот (1) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија". 

 

Член 5-a 

Во членот 10, став 1 точка 17 зборот “определува” се менува со зборот “назначува " a зборовите 
“референтни лаборатории (домашни или странски)”  се заменуваат со зборовите “национални 
референтни лаборатории”. 

 

                                                                               Член 6 

Во членот 10-а зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите “Република 
Северна Македонија”.  

 

Член 6-a  

Во членот 11, во ставовите 6, 7 и 8 зборовите “референтни лаборатории” се се заменуваат со 
зборовите “национални референтни лаборатории” 
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Член 7 

Во членот 12 став (1) во точката 1)  сврзникот “и”  на крајот од реченицата се заменува со точка 
и запирка. 

Во точката 2) точката на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат две 
нови точки 3) и 4) кои гласат:  

“3) Лабораториска дијагностика за утврдување на зоонози и причинители на зоонози кај 
животни, луѓе и надворешна средина; 
4) Лабораториско испитување на предмети и материјали од надворешната средина 
поврзана со ветеринарно здравство и безбедност на храна.” 

Ставот (2) се менува и гласи: 

Ветеринарна лабораторија од став (1) точки  1) 3) и 4) работи согласно одредбите на Законот за 
безбедност на храна и одредбите на овој Закон. 

Член 7-а 

Ветеринараната лабораторија може да биде назначена од страна на Агенцијата доколку: 

1) има доволен број на соодветно квалификуван персонал од областа на ветеринарно здравство 
и искусен персонал кој има поминато соодветна обука; 

2) има соодветни простории, неопходна опрема и инструменти за вршење на активности на 
лабораториска дијагностика за здравствена заштита на животни од заразни и паразитски 
болести. 

3) има акредитирано методи за лабораториска дијагностика за здравствена заштита на животни 
од заразни и паразитски болести  

4) соработува со Европските референтни лаборатории со цел да се осигура дека надзорот на 
заболувањата, известувањето и пријавувањето на заболувањата, ерадикациските програми, 
дефинирањето на слободен статус и движењата на животните и продуктите се базирани на 
најсовремени и релевантни лабораториски дијагностички тестови и анализи и учествува во 
обуки и меѓулабораториски тестови организирани од овие лаборатории.  

5)обезбедува научна, стручна и техничка помош на Агенцијата во подготовката и 
спроведувањето на плановите и програмите на Агенцијата за здравствена заштита на животните. 

 Назначувањето може да биде повлечено, доколку ветеринарната лабораторија повеќе не ги 
исполнува условите од ставот (2) на овој член. 

Директорот на Агенцијата поблиску ги пропишува условите од ставот (1) на овој член. 

 

Ставовите (3) и (4) се бришат. 
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Член 8 

Во Глава ΙΙ во насловот на одделот ΙΙ зборовите “Република Македонија” се заменуваат со 
зборовите “Република Северна Македонија”. 

Член 9 

Во насловот на членот 13 и во ставовите (1) и (2) зборовите “Република Македонија” се 
заменуваат со зборовите “Република Северна Македонија”. 

 

Член 10 

 Во членот 17 по ставот (2) се додаваат осум девет нови става (3), (4), (5), (6) , (7), (8), (9), (10)  и 
(11) кои гласат: 

“(3) За спроведување на програмата за обука и испитот од став (1) точка 1 од овој член, 
Директорот на Агенцијата со решение формира Комисија за обука и полагање на испит, (во 
натамошниот текст: Комисијата). 

(4) Програмата и испитот од став (1) точка 1 од овој член мора да содржат предмети, конкретно 
насочени кон задачите на овластениот ветеринар до степен кој е неопходен во зависност од  
квалификациите на докторот по ветеринарна медицина, притоа избегнувајќи какво било 
дуплирање на знаењата и вештините потребни за стекнување квалификација доктор по 
ветеринарна медицина во согласност со член 38 (3) од Директивата 2005/36/ЕЗ на Европскиот 
парламент и на Советот 

(5) Комисијата од ставот (3) од овој член е составена од три члена и тоа двајца од редот на 
вработените во Агенција за храна и ветеринарство и еден од високообразовна институција од 
областа на ветеринарна медицина. 

(6) Членовите на комисијата од ставот (3) од овој член, не треба да имаат финансиски и други 
интереси кои може да влијаат на нивната независност и непристрасност. 

(7) Комисијата, својата работа ја извршува согласно Деловник за работа на транспарентен начин. 

 (8) Надворешниот член на комисијата од ставот (5) на овој член има право на надоместок, на 
товар на Агенцијата. 

(9) Трошоците за полагање на проверката на стекнатото знаење за овластени ветеринари се на 
товар на кандидатот за овластен ветеринар.  

(10) Директорот на Агенцијата ја пропишува содржината на Деловникот за работа на 
комисијата,ја определува висината на надоместокот за посетување на обуката и полагање на 
испит на пријавените кандидати врз основа на реално направените трошоци за подготовка, 
организација и спроведување на обуката и испитот. 
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(11) Владата на Република Северна Македонија ја определува висината на надоместокот од став 
(6) од овој член, врз основа на потрошеното време и експертиза за спроведување на програмата 
за обука и спроведување на испитот од став (1) од овој член.” 

Ставот (3) станува став (11). 

По ставот (4) кој станува став (12) се додава нов став (13) кој гласи: 

“(13) За услугите од став 12 од овој член од областа на јавното ветеринарно здравство, 
операторот плаќа надоместок во висина утврдена во Одлуката  за  висината  на  надоместокот  
за  активности  и  официјални  контроли  на храна  и  храна  за  животни  која  се  увезува  во  
Република  Македонија  и  активности  и официјални  контроли  на  храна  и  храна  за  животни  
која  се  произведува  и  става  во  промет, како  и  начин  на  нивна  наплата. 50 % од 
надоместокот,  операторот со храна го уплаќа во Буџетот на Република Северна Македонија, 
додека останатите 50 % ги уплаќа на сметка на овластениот ветеринар. “ 

Во ставот (5) кој станува став (14) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со 
зборовите “Република Северна Македонија”. 

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (15) и (16). 

Во ставот (8) кој станува став (17) бројот “(5)” се заменува со бројот “(14)”. 

 

 

 

Член 11 

Во членот 21 во ставот (2) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 

Член 12 

Во членот 22 став (1) во  точката 4) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со 
зборовите “Република Северна Македонија”. 

Во ставот (3) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите “Република 
Северна Македонија”. 

Член 13 

Во членот 29 став (1) точката 7 се брише. 

Точките 8) и 9) стануваат точки 7) и 8). 

                                                                                 Член 14 

Во  членот 36 во ставот (10) зборот ,,амбуланти,, се бришe.  



5 
 

  Член 15 

Во членот 37  ставот 2  се брише. 

Во членот 37 ставот (3) станува став (2). 

Член 14 

Во членот 40 во ставот (2) зборот „ амбуланти„ се брише. 
Во ставовите (3), и (7) зборот „амбуланта„ се брише. 
Во ставовите (8) и (9) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 
 

Член 15 

Во членот 40-a во ставот (1) зборот „ амбуланти„  се брише. 

Во членот 40-б  во ставот (2) во точките 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12) и 17) зборовите “Република 
Македонија” се заменуваат со зборовите “Република Северна Македонија”. 

                                                                                   Член 16 

Во членот 41  во насловот на членот зборот „амбуланти се брише. Во ставот (1) зборот „ 
ветеринарни амбуланти„ се брише.  

Во ставот (2) зборот „амбуланта„ се брише 

Во ставот (3) зборот ,,амбуланти,, се брише . 

во ставот (2) во алинејата 3  зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 

                                                                                   Член 17 

Во членот 41-а во насловот на членот зборот ,,амбуланти,, се брише. 

Во членот 41-а во ставот (1) зборот ,,амбуланти,, се брише. 

Во членот 41-а во ставот (2) зборот ,,амбуланта,,  се брише 

Во членот 41-а  во ставот (3) зборовите  ,,амбуланта,, и  „и доказ дека нема ненамирени обврски 
во делот од јавен интерес кон ветеринарната амбуланта, клиника или болница со кое го 
раскинува договорот” се бришат. 

Во членот 41-1 во ставот (4) зборот ,,амбуланта,,  се брише. 

Во членот 41-а во ставот (5) зборот ,,амбуланта,,  се брише. 

Во ставот (6) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите “Република 
Северна Македонија”. 
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                                                                                  Член 18 

Во членот 42 во ставот (1) зборот ,,амбуланта,,  се брише. 

Во членот 42 во ставот (1), алинеја (3) зборот ,,амбуланта,, се брише  

Во членот 42  во ставот (2) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 

                                                                                  Член 19 

Во членот 49  во ставот (2) во точката б) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со 
зборовите “Република Северна Македонија”. 

Во ставот (3) во точката а), точката б) алинеи 2 и 3 и во точката в) зборовите “Република 
Македонија” се заменуваат со зборовите “Република Северна Македонија”. 

                                                                                  Член 20 

Во членот 50 во ставот (1) зборовите „ кои имаат решение за овластување за вршење на 
активностите од членот 26 став (2) на овој закон, во таа епизоотиолошка единица.„ се бришат. 
  

По ставот (3) се додаваат три  нови става (4), (5), и (6) кои гласат: 

“(4) Лабораториите од член 12 став (1) од овој закон, при вршење лабораториски испитувања и 
анализа, доколку добијат резултат со кој што се утврдува  изолација или со друга лабораториска 
метода се докажани причинители на заразни и други преносливи болести кај животните и 
зоонози, должни се веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, да достават пријава за добиениот 
резултат до Агенцијата.  

(5) Лабораторите покрај обврските од став (1) на овој член се должни да ги пријават и  
резултатите со кои што се утврдува  изолација или со друга лабораториска метода докажани 
причинители согласно член 23 од Законот за заштита на населението од заразни болести, како 
и да пријават и секој случај на изолирана бактерија со невообичаена резистенција на 
антибиотици. 

(6)  Начинот на водење на податоците за лабораториските испитувања и за давање на 
известување за причинителите на заразни болести кај животните и зоонозите и за резултатите, 
ги пропишува Директорот на Агенцијата.  

 

Член 21 

Во членот 55 во ставот (5) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 

 

Член 22 
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Во членот 57 во ставовите (2) и (3) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со 
зборовите “Република Северна Македонија”. 

                                                                  Член 23 

По членот 57 се додава нов член 57-а кој гласи: 

                                                                               “Член 57-а 

 (1) Реализирање на активностите од годишните програми од член 57 од овој закон во однос на 
дијагностиката на сите заразни и паразитни болести кај животните ја врши национална 
институција која врши високообразовна, научно-истражувачка и применувачка дејност од 
областа на ветеринарната медицина во Република Северна Македонија назначена од страна на 
Агенцијата преку јавен повик. 

(2) Националната институција од ставот 1 на овој член треба да ги исполнува условите за 
лабораториски тестови и дијагностика од членот 11 на овој закон,  условите за вршење дејност 
согласно посебните прописи од областа на ветеринарното здравство и активностите за 
лабораториски тестови и дијагностика согласно со членовите 26 и 34 од овој закон. 

(3) Назначувањето од ставот (1) на овој член може да биде повлечено доколку националната 
институција повеќе не ги исполнува условите обврските од договорот или условите на 
дијагностиката.  

(4)Директорот на Агенцијата поблиску ги пропишува условите за назначување од ставот (1) на 
овој член. 

(5) Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство ги одредува болестите кои ќе се 
испитуваат во текот на годината преку програмата за здравствена заштита на животните. 

(6) Владата на предлог на Директорот на Агенцијата и во соработка со нацоналната институција 
од ставот 1 на овој член донесува годишен тарифник за активностите од ставот (1) врз основа на 
просечната висина на чинење на активностите во претходните 5 години и по спроведена анализа 
на пазарот во Република Северна Македонија и земјите во Европската унија. 

 

 
Член 24 

Во членот 79 во ставот (1) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 

                                                                                 Член 25 

Во членот 81 во ставот (1) точка 2 и во ставот (2) зборовите “Република Македонија” се 
заменуваат со зборовите “Република Северна Македонија”. 

 

                                                                                 Член 26 
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Во членот 82 во ставот (4) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 

                                                                                 Член 27 

Во членот 85 во ставот (4) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 

                                                                                 Член 28 

Во членот 87 во ставот (1) во точка 1) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со 
зборовите “Република Северна Македонија”. 

                                                                                 Член 29 

Во членот 88 во ставовите (1), (2), (5) и (8) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со 
зборовите “Република Северна Македонија”. 

                                                                                  Член 30 

Во членот 95 во ставот (11) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 

Член 31 

Во членот 96 во ставот (1) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите 
“Република Северна Македонија”. 

Член 32 

Во Глава  VΙ насловот на одделот ΙΙ зборовите “Република Македонија” се заменуваат со 
зборовите “Република Северна Македонија”. 

   Член 33 

Во  членот 97  во ставовите (1), (3), (4), (5), (6) и (7)  зборовите “Република Македонија” се 
заменуваат со зборовите “Република Северна Македонија”. 

   Член 34 

Во  членот 98  во ставовите (1), (2) и (4) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со 
зборовите “Република Северна Македонија”. 

 

Член 35 

Во членот 99 во ставот (1) зборовите “Агенцијата ветеринарните амбуланти” се заменуваат со 
,,ветеринарните,, 

Во членот 99  ставот (4) се менува и гласи: За активностите кои ги вршат ветеринарните служби 
на одгледувалиште, ветеринарните клиники и болници овластени согласно со членот 40-а од 
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овој закон, 100 % од средствата се приход на овластените ветеринарни клиники и болници и 
служат за покривање на трошоците за издавање на ветеринарно-здравствен сертификат за 
здравствената состојба и благосостојба на животните.  

Во  членот 99  во ставовите (2), (3) и (4) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со 
зборовите “Република Северна Македонија”. 

Член 36 

Членот 105-а се менува и гласи: 

                                                                       

“Член 105-а 

Постапка за порамнување 

(1)Кога инспекторот ќе констатира прекршок составува записник во кој ги забележува битните 
елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје  на  прекршокот, лично име, 
адреса и единствен матичен број на граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната 
исправа и држава, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, времето,  местото  и  
начинот  на сторувањето на прекршокот, описот на дејствието, правната  квалификација  на  
прекршокот и лицата затекнати на самото место, како и дава предлог за  порамнување со 
издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува инспекторот и сторителот. 
(2) По  исклучок  од  ставот (1)  на  овој  член,  ако инспекторот прекршокот го утврди лично или 
го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со податоци од 
службена евиденција записникот  го  потпишува  само  инспекторот.  
(3) Доколку  во  постапката  на  сторителот  му  бил издаден прекршочен   платен  налог,  тоа  ќе 
се забележи во записникот за констатиран прекршок. 
(4) Доколку сторителот не се согласи да му биде издаден прекршочен платен налог, истото ќе 
се забележи во записникот за констатиран прекршок, a инспекторот поднесува барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд односно прекршочен орган.  

(5) Во прекршочниот платен налог се наведени битните елементи на дејствието од кое 
произлегува правното обележје на прекршокот, лично име, адреса и единствен матичен број на 
граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава, а за правно лице, 
назив,  седиште и даночен број,  местото и времето  на  сторување  на  прекршокот,  правната  
квалификација  на  прекршокот,  износот  на глобата, број на сметката за плаќање, правна поука 
како и други податоци во согласност со закон.  
(6) Во постапката за порамнување глобата во прекршочниот платен налог се изрекува во фиксен 
износ пропишан со закон, а ако глобата е пропишана во распон се изрекува минималниот 
пропишан износ за прекршокот. 
(7) По приемот  на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати глобата изречена 
согласно со ставовите (5) и (6) на овој член во рок од осум дена од денот на приемот на 
прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог. 
(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член  ќе плати половина од 
изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука. 
(9) Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се   плаќаат трошоци 
на постапката. 
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(10)Сторителот којшто со заминувањето заради  престој во странство би можел  да го одбегне 
плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со прекршочниот платен 
налог. 
 (11)Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставовите (7) и (10) на овој член, овластеното 
службено лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд 
односно прекршочен орган. 

(12) Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за 
нивниот исход. 

(13) Во евиденцијата од ставот (12) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните 
податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно 
престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се 
издава и исходот на постапката. 

(14) Личните податоци од ставот (13) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување 
во евиденцијата. 
(15) Директорот  на Агенцијата ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен 
налог.“ 
 
 

Член 37 

Во членот 109 став (1) во воведната реченица зборовите „400 до 500“ се заменуваат со  бројот 
„200“. 
Точките 2), 3), 4),9) и 10) се бришат.  
Во точката  25) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите “Република 
Северна Македонија”. 
Ставот (2) се брише. 

Член 38 

Во членот 110 став (1) во воведната реченица зборовите „750 до 1000“ се заменуваат со  бројот 
„250“. 
Во точката 7) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите “Република 
Северна Македонија”. 
По точката 18) се додаваат 5 нови точки: 
19) врши промет на семе за вештачко осеменување, а не ги исполнува условите од членот 30 на 
овој закон. 
20)_не ги исполнува условите за ветеринарни амбуланти,ветеринарни клиники и ветеринарни 
болници,како приватни установи ( членови 37,38 и 39). 
21) врши активности од ветеринарна дејност на животни кои не се во сопственост на правното 
или физичкото лице кое го формира (член 44 став (3)) 
22) стави во промет живи животни кои се предмет на национални програми за искоренување 
на болести (член 58 став (3)) 
23) стави во промет живи животни кои се предмет на национални програми за искоренување 
на болести (член 58 став (3)). 
Ставот (2) се брише. 
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Член 39 

Во членот 111 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: 

“Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за микротрговци, од 500 до 
1000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 1100 до 1500 евра во денарска 
противвредност за средни трговци, од 1500 до 2500 евра во денарска противвредност за големи 
трговци, ќе му се изрече за прекршок на правно лице ако:“ 

Во  точката 22) зборовите “Република Македонија” се заменуваат со зборовите “Република 
Северна Македонија”. 

По  точката 24 се додава нова точка 25) која гласи 

25) не пријави резултат со кој што се утврдува  изолација или со друга лабораториска метода се 
докажани причинители на заразни и други преносливи болести кај животните и зоонози, 
резултат со кој што се утврдува  изолација или со друга лабораториска метода докажани 
причинители согласно член 23 од Законот за заштита на населението од заразни болести, 
изолирана бактерија со невообичаена резистенција на антибиотици и не води податоци за 
лабораториските испитувања и за давање на известување за причинителите на заразни болести 
кај животните и зоонозите и за лабораторискиот наод согласно член 50 став (4), (5), (6) и (7) од 
овој закон.  
Ставот (2) се менува и гласи: 
 “Глоба во износ од 70 дo 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното 
лице во правното лице – микро трговци, од 150 до 200 евра во денарска противвредност  и на 
одговорното лице во правното лице – мали трговци, од 200 до 300 евра во денарска 
противвредност и на одговорното лице во правното лице – средни трговци, од 350 до 400 евра 
во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице -  големи трговци, за 
прекршокот од ставот (1) на овој член”. 
Ставовите (3) и (4) се бришат. 
 

Член 40 

Во членот 111-а во ставот (1) воведната реченица  се менува и гласи: 

“Глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 1100 до 
1500 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 1500 до 2000 евра во денарска 
противвредност за средни трговци, од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност за големи 
трговци, ќе му се изрече за прекршок на правно лице ако:“ 

 

Ставот (2) се менува и гласи: 
 “Глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното 
лице во правното лице- микро трговци, од 200 до 250 евра во денарска противвредност  и на 
одговорното лице во правното лице – мали трговци, од 300 до 350 евра во денарска 
противвредност и на одговорното лице во правното лице – средни трговци, од 400 до 450 евра 
во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице -  големи трговци, за 
прекршокот од ставот (1) на овој член”. 
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Ставовите (3) и (4) се бришат. 
 

Член 41 
Во членот 111-б во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: 

“Глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 100 до 150 
евра во денарска противвредност за мали трговци, од 150 до 200 евра во денарска 
противвредност за средни трговци, од 200 до 250 евра во денарска противвредност за големи 
трговци, ќе му се изрече за прекршок на правно лице- овластена ветеринарна клиника или 
болница ако не склучи договор со одгледувачите на животни во предвидениот рок (член 41-а 
став (1)). 
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
“(2)Глоба во  износ од 10 до 15 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице – микро трговци,  од 20 до 25 евра во денарска 
противвредност  и на одговорното лице во правното лице – мали трговци, од 30 до 35 евра во 
денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице – средни  трговци, од 40 до 
45 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице -  големи трговци, 
за прекршокот одставот (1) на овој член”. 
 

Член 42 
Во членот 111-в во ставот (1) воведната реченица  се менува и гласи: 

“Глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 100 до 150 
евра во денарска противвредност за мали трговци, од 150 до 200 евра во денарска 
противвредност за средни трговци, од 200 до 250 евра во денарска противвредност за големи 
трговци, ќе му се изрече за прекршок на правно  лице- 
одгледувач ако не склучи договор со распределената, односно друга овластена ветеринарна 
клиника или болница во предвидениот рок (член41-а став (2)). 
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
“(2)Глоба во износ од 10 до 15 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице - микротрговци, од 20 до 25 евра во денарска 
противвредност  и на одговорното лице во правното лице – мали трговци, од 30 до 35 евра во 
денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице – средни трговци, од 40 до 
45 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице -  големи трговци, 
за прекршокот од ставот (1) на овој член”. 
Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи: 
“(3) 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 
клиника или болница во предвидениот рок (член41-астав (2)). 
 

Член 43 
По членот 111-д се додава нов член 111-ѓ кој гласи: 
 

"Член 111-ѓ 
Надлежност за прекршок 
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 (1) За прекршоците од член 111 став (1) и 111-а став (1) од овој закон, за кои глобата е утврдена 
до најмногу 250 евра во денарска противвредност за физичко лице, 500 евра во денарска 
противвредност за одговорното лице во правното лице и 1.000 евра денарска противвредност 
за правни лица и за прекршоците од член 109 став (1), 110 став (1), 111-б став (1) и (2) и член 111-
в став (1), (2) и (3) прекршочна постапка ќе  води и прекршочна санкција ќе изрече прекршочниот 
орган-Комисија за одлучување по прекршок на начин утврден согласно со Законот за 
безбедност на храна. 
„(2) За прекршоците од член 111 став (1) и 111-а став (1)  за кои глобата изнесува над 250 евра 
во денарска противвредност за физичко лице, 500 евра во денарска противвредност за 
одговорното лице во правното лице и 1.000 евра денарска противвредност за правни лица, 
прекршочна постапка ќе води и прекршочна санкција ќе изрече надлежен суд.„ 
                                                          
                                                                                 Член 44  
Членот 124 се менува и гласи: 
Агенцијата објавува јавен повик за активности од јавен интерес од областа на здравствена 
заштита на животните, согласно член 41 од овој закон,  најдоцна во рок од една година, по 
стапувањето на сила на овој закон. 
 
 
 

Член 45 
Низ целиот текст на законот зборовите ,,Република Македонија” се заменуваат со ,,Република 
Северна Македонија” 
 
 
 
                                                                         Член  46  
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна  Македонија 
да утврди пречистен текст на Законот за ветеринарно здравство. 
 

Член 47 

Влегување во сила 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија”. 
 
 
 

 


