
        

Врз основа на член 28, став 3 од Законот за заштита и благосостојба  на животните 

(Службен весник на РМ бр. 149/14, 149/15, и 53/16)  Советот на Општина Кочани  на 

седницата одржана на ___________________  год.  донесе 

 

ПРОГРАМА  

За контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина 

Кочани во 2021 година 

I 

I.ВОВЕД 

 Со оваа програма се утврдуваат активностите  за третирање на бездомни кучиња 

–скитници, условите, органзацијата и обемот на извршувањето , како и начинот на 

финансирањето. 

 За решавање на проблемот поврзан со зголеменото присуство на бездомни 

кучиња, односно за контрола на нивниот број, од страна на Светката здравствена 

организација за заштита на животните и позитивние законски прописи во Република 

Северна Македонија , единствено е можен хуманиот начин на третирање на овие 

животни. 

 Хуманиот третман подразбира  згрижување и заштита на животните, но и 

заштита на безбедноста и здравјето на граѓаните во општината. 

 

II.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

 Општата цел на Програмата е определување на општи мерки и активности што 

треба да се превземат на територијата на општината за ефикасна контрола и заштита на 

популацијата на бездомни кучиња, како и третман согласно прописите од областа на 

ветеринарното здравство и благосостојба на животните. 

 

III.ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

 Предмет на Програмата е определување на мерки и активности што треба да се 

превземат во 2019 година за ефикасна конрола и заштита на популацијата на бездомни 

кучиња. 

 Активностите за хумано третирање на бездомни кучиња –скитници на 

територијата  на Општина Кочани ќе опфатат: 

-заловување на животни 

-нивен транспорт  до прифатилиште  

-прием и преглед од  доктор по ветеринарна медицина 



 -лабараториско испитување на заразни болести согласно прописите од областа на 

ветеринарното законодавство, вклучувајки и испитување од болеста лајшманиоза 

-ветеринарно медицински третман на кучињата – стерилизација/кастрирање 

-пост оперативно сместување и нега 

-вакцинација и дехелментација,  

-обележување со микрочип 

-враќање на заловените кучиња на реонот  на нивно заловување  или вдомување на 

кучињата 

-еутаназија  на кучињата согласно прописите од областа на ветеринарното здравство 

-едукација, подигнување на јавната свест кај населението 

 

IV. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ 

 

IV.1 Заловување, транспорт , идентификацја и евиденција 

Залувување на кучиња спроведуваат обучени лица кои поседуваат легитимицаја, 

обезбедени со соодветна униформа и средства за лична заштита. 

 Заловувањето се врши со следната опрема: возило, јамки-мрежи за заловување, 

пушка ( сафари) за хемиско заловување на кучиња, корпи-кафези за транспорт , 

окулувратници и водилки. Транспорт се врши од место на заловување до прифатилиште. 

 На лице место се врши теренска идентификација на посебни обрасци за 

евиденција и идентификација-секое заловено куче се евидентира , се заведуваат 

податоци за животното како раса, пол, старост, особени знаци, место  на заловување. 

 

IV.2 Престој во прифатилиште, ветеринарно-медицински третман и понатамошно  

постапување со тетирани кучиња 

Заловените кучиња се транспортираат до  регистрирано прифатилиште со одобрување 

од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија. 

 Кучињата се сместуваат во простории за прием во кои се врши набљудување на 

кучињата  од страна н доктор по ветеринарна  медицина  кој врши преглед  на заловените 

кучиња  и ги спроведува сите мерки  согласно закон и одредува кои од заловените 

кучиња ги исполнуваат критериумите за еутаназија. 

 Еутаназија се врши во согласност со важечките законски прописи и наредби, кога 

животното е заболено од заразна или паразитска болест која е пренослива на други 

животни или луѓето,  животното е заболено од други болести кај кои лежењето е долго 

и со несигурна прогноза, тешко повредени животни, животни кои видливо страдаат или 

стари изнемоштени животни, кога кучињата  претставуваат опасност кон луѓето или 

другите животни, кога кучињата поминале мимимум временски период потребен за 

можност за вдомување. 

 

 



 Медицински третман на здрави кучиња  се врши на следниот начин: 

Сите клинички здрави животни се транспортираат до Ветеринарно друштво кое е 

одобрено од Агенцијата за храна и ветеринарство  и кое има договор за ветеринарно-

медицински третман на животните и прифатилиште. Сите животни кои по мислење на 

ветеринарен доктор ги исполнуваат условите за операција  се оперираат –стерилизираат,  

се третираат пост оперативно  и по опоравување се враќаат назад во прифатилиште  каде 

се врши нивно редовно хранење и постојан надзор од страна на обучени лица. 

 Прифатилиштето се одржува  согласно санитарно-хигиенски прописи: редовно 

чистење на боксови, редовно вршење на  дезинфекција, дезинсекција , по потреба и 

дератизација на целиот простор.Изведувачот на прграмата е должен да склучи договор 

со овластен оператор за нештетно отстранување на лешеви и нус производи од 

животинско потекло, во специјално изградена гробна јама на соодветна комунална 

депонија , и собирање и транспортирање на фекалиите/отпадот од прифатилиштето, 

Непосредно при напуштање на прифатилиштето  кучињата се вакцинираат против 

беснило и се третираат со средство против паразити. 

Третираните кучиња се обележуваат со микроичип и се враќаат во реонот на заловување 

или се вдомуваат, а вдомените кучиња се регистрираат во ветеринарно информативниот 

систем . Приоритет се дава на вдомување на животните. 

 

IV.3 Едукација и подогнување на јавната  свест кај населението 

Подигнување на јавата свест е клучна  за справување и хуман третман на кучињата 

скитници. Изведувачот на програмата е должен да обезбди комуникација со граѓани 

преку разни форми  на комуникација, да спроведува едукативни и промотивни 

активности за подигнување на јавната свест за постапување со бездомни кучиња,  да  

организира акции и настани за вдомување на кучиња. 

 

V.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ 

Се предвидува капацитетот на заловување и капацитетот на сместување  во 

прифатилиште  да ги исполнува условите за сместување на 10 бездомни 

кучиња/месечно. 

 

VI. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ 

Активностите утврдени во табелата подолу ќе се финансираат  од буџетот на Општина 

Кочани, со средства од Програмата за  активностите на општина Кочани во областа на 

други комунални услуги ( Ј8). Општина Кочани ќе изврши  трансфер на средства на 

изведувачот на програмата. 

 

 



ред. 

Бр. 

Активност финнасирње Сума /ден. 

Заловување, транспорт , иденификација и евиденција 

1 Заловување на бездомни 

кучиња 

Буџет на Општина 

Кочани 

180.000,00 

2 Идентификациј и евиденција Буџет на Општина 

Кочани 
28.000,00 

3 Транспорт до прифатилиште Буџет на Општина 

Кочани 
15.000,00 

4 Микрочипување Буџет на Општина 

Кочани 
28.000,00 

5 Престој во прифатилиште Буџет на Општина 

Кочани 

30.000,00 

Медицински третман на кучињата 

6 вакцинација и 

дехелментизација 

Буџет на Општина 

Кочани 
28.500,00 

7 Стерилизација и кастрација Буџет на Општина 

Кочани 
72.000,00 

8 Пост оперативно сместување и 

нега 

Буџет на Општина 

Кочани 

20.000,00 

9 еутаназија Буџет на Општина 

Кочани 
25.500,00 

10 лашманиоза Буџет на Општина 

Кочани 

28.000,00 

11 Отстранување на лешеви и нус 

производи 

Буџет на Општина 

Кочани 
7.000,00 

12 Враќање во реон на заловување Буџет на Општина 

Кочани 

6.000,00 

13 Вдомување и чување на кучиња  Буџет на Општина 

Кочани 

36.000 

 Времено маркирање  6.000,00 

    

Подигнување на јавна свест 

1 Организирање на јавни настани 

и манисфестации за 

одгледување и вдомување на 

кучиња 

Буџет на Општина 

Кочани 

20.000,00 

2 Другу непредвидени трошоци Буџет на Општина 

Кочани 
20.000,00 

ВКУПНО 550.000,00 

 

 

VII.ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА  

 

Програмата ќе ја реализира КЈП Водоод Кочани,  со спроведување  на постапка за јавна 

набавка за извршување  на услугите  опфатени со оваа програма. 



 Доколку на јавниот повик не се јави изведувач на програмата,  општина Кочани 

се задолжува во рок од 15 дена , договорно да ангажира двајца лиценцирани заловувачи, 

како и фирми кои ќе извршат транспорт  на заловените кучиња до институција во која 

ќе се изврши третирање на заловените кучиња скитници. 

 

 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Надзор над извршувањето на Програмата врши комуналниот инспектор и одделението 

за комунални работи во Општина Кочани. За спроведените активности , изведувачот е 

должен да  изготвва квартални извештаи кои ќе бидат доставувани до Градоначалникот 

и до Советот на Општина Кочани за усвојување. 

 

II 

Програмата може да се менува и дополнува согласно потребите на Општина Кочани. 

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување  во „Службен гласник на 

Општина Кочани“, а ке се  применува од 01.01.2021 год. 

 

Бр................. 

............... 2020 год. 

Кочани    

 

 

                                                                             Претседател 

                                                                                                на Советот на Општина Кочани 

                                                         Томе Солевски 


