Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 05/02), член 28 од Законот за заштита и благосостојба на
животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/14, 149/15 и 53/16) и
член 14 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на
Општина Крива Паланка“ бр. 08/10, 08/14 и 02/18), Советот на Општина Крива Паланка
на седницата одржана на ден 06.11.2018 година, донесе
ПРОГРАМА
за третирање на проблемот со кучиња скитници на подрачјето на Општина
Крива Паланка за 2019 година
1. ВОВЕД
Оваа Програма е произлезена како обврска од Законот за заштита и
благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/14,
149/15 и 53/16) и има за цел да ги утврди активностите за третирање на кучиња
скитници, условите, организацијата, обемот на извршувањето како и начинот на
финансирањето на потребните активности.
Донесувањето на оваа Програма е поврзано и со евидентно зголеменото
присуство на кучиња скитници и од потребата за кнтрола на нивниот број на единствен
можен и препорачан хуман начин на третирање на овие животни што е вградено и во
Одлуката за комунален ред на подрачјето на Општина Крива Паланка бр. 07 – 1835/1
од 27.06.2013.
Хуманиот начин
на третирање на животните кучиња скитници подразбира стерилизација на здравите
животни и создавање на услови за нивен хуман понатамошен третман од една страна
и еутаназија на оние животни кои ги исполнуваат критериумите препорачани во
членовите 26, 27, 28, 29, 30 и 31 од Законот за заштита и благосостојба на животните
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/14, 149/15 и 53/16)
2. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
Програмата за решавање на проблемот со животните кучиња скитници на
подрачјето нас Општина крива Паланка е заснована на нивна перманентна контрола
на подрачјето на целиот град, приградските населби и поголеми руралните населби.
Програмата
за
решавање на проблемот од зголемено присуство на кучиња скитници ги предвидува
следните активности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

заловување на животните;
нивен транспорт до стационар;
прием и ветеринарен клинички преглед;
вакцинација и дехелментација;
идентификација, чипирање и водење евиденција;
кастрација;
постоперативно сместување и третирање;
повик кампања за домување;
транспорт односно враќање на животните до местото на заловување и
нивно ослободување;
еутаназија на болни и опасни по средината животни.

Постапката на наведените активности ќе ја спроведува економски оператор
изберен преку постапка за јавни набавки.
2.1.

Заловување и транспорт

Заловувањето и транспортот на кучињата скитници ќе го спроведуваат
специјално оспособени работници на изберениот економски оператор за заловување
на бездомните кучиња кои треба да се опремени со соодветна униформа и средства
за лична заштита, како и со соодветна опрема од типот на:
-

јамки и мрежи за заловување;
дувалки за застрелување со средства за времено успивање;
корпи и кафези за заловување и транспорт;
околувратници и водилки;
соодветни средства и опрема за евиденција;
идентификација за заловените животни.

Заловувањето на кучиња скитници се врши со присуство на претставник на
Општината определен од страна на Градоначалникот. За заловените кучиња се
изготвува записник во кој се заведува бројната состојба на заловените кучиња
скитници, место на заловување, пол, раса, знаци и обележја на кучето и евидентна
болест или повреда.
Заловувањето на кучињата ќе се спроведува во рани утрински часови кога
присуството и движење на луѓе и возила по улиците е минимално. Секое заловено
куче времено ќе се маркира и истото ќе се фотографира. Фотографиите ќе служат за
идентификација на кучињата од сопственици доколку некое од кучињата е изгубено од
страна на сопственик или пак самото куче побегнало од дома.
Транспортот од
местото на заловување до стационарот ќе се врши со специјално возило опремено со
соодветни кафези за сместување на кучињата скитници. Транспортот ќе се
спроведува рано наутро при што службата за заловување треба да обезбеди на
кафезот да има вентилација и струење на воздух и колку што е можно да се избегнува
непотребно задржување по патот до стационарот.
Службата за заловување и транспорт на кучињата скитници во возилото
задожително треба да поседува налог, товарен лист и записник од комунален
инспектор.
Униформите и возилото треба видно да се обележи со натпис „Служба за
бездомни кучиња“.
2.2.

Стационар и медицински третман

Стационар е објект за прифаќање и третирање на кучињата скитници лоциран
надвор од потесното градско подрачје опремен со соодветни простории за медицински
третман потоа кафези или боксови за сместување на животните односно ги поседува
сите услови предвидени со закон и подзаконски акти и истиот треба да има дозвола за
работа со соодветен надлежен орган.
Стационарот
односно
прифатилиштето да е регистрирано од надлежен орган Агенција за храна и
ветеринарсто и истиот редовно да се контролира од надлежен официјален ветеринар.
Во Стационарот веднаш по
пристигнување на кучињата скитници истите треба задолжително да се евидентираат
и заведуваат односно за истите да се отвори евидентен лист. Воедно сите
пристигнати кучиња се прегледуваат, проверуваат дали имаат микрочип и истите се
вакцинираат против беснило и други болести, потоа се врши дехелментација односно
кастрирање, а доколку не се обележани се бележат со ушни маркици и се

фотографираат.Доктор по ветеринарна медицина е одговорен за здравствена состојба
на кучиња скитници во прифатилиштето. Исто така врши рангирање и проценка на
кучињата односно на нивната состојба со посебен осврт и внимание на агресивноста,
староста и здравствената состојба со тоа што за старите, агресивни и болни кучиња
скитници на овластената служба препорачува еутаназија на истите додека здравите
кучиња скитници се сместуваат во посебни боксови во кои на соодветни табли се
запишани основни податоци. За овие кучиња потребно е обезбедување на храна и
вода.
2.3.

Еутаназија

Еутаназија на кучиња скитници се спроведува од соодветната служба по
дадена препорака и записничка констатација врз основа на комисиска проценка на
стручни лица од ДВМ како второ мислење покрај мислењето на надлежниот
ветеринарен доктор.
Комисиска проценка како второ мислење не се бара:
-

-

-

-

-

во сите случаи кога за тоа е утврдено од надлежното министерство во
согласност со важечките закони и наредби (како во случај на појава на
епидемии и заразни болести);
при дијагностицирање на болести за кои по мислење на доктор по
ветеринарна медицина третманот е веројатна причина за без потребна
болка и страдање;
при дијагностицирање на болести каде што по мислење на доктор по
ветеринарна медицина третманот нема да биде ефикасен за да овозможи
понатамошен прифатлив квалитет на живот на животното;
во случај на старост кога состојбата на животното исклучува секаква надеж
за продолжување на животот со што еутаназијата ќе го превенира
страдањето;
кога темпераментот на животното е таков што предизвикува непосредна
опасност за околината.

Еутаназијата ќе се спроведува на начин определен со закон како и нивното
отстранување.
2.4.

Стерилизација (кастрација)

Стерилизацијата ќе се спроведува како мерка за намалување односно за
контрола на кучињата скитници. Стерилизацијата на женските и машките кучиња
скитници ќе се врши после детален ветеринарен преглед. Сите кучиња кои по
мислење на доктор по ветеринарна медицина ќе ги исполнат критериумите за
кастрирање, ќе се оперираат односно стерелизираат.
По завршената операција кучињата се сместуваат во соодветен оддел на
прифатилиштето каде што престојуваат од 5-7 дена до зараснување на оперативната
рана. Пред операцијата за кастрирање за време на анестезијата кучињата се
маркираат на увото и на истите им се вградува соодветен чип, а потоа маркираниот и
серискиот број на микрочипот се заведуваат во матична евиденција.
Во постоперативниот период кучињата се сместуваат во наменски кафези
односно боксови каде се врши редовно хранење и истите се под постојан надзор од
соодветната служба.
Боксовите во стационарот редовно се чистат, на истите редовно се врши
дезинфекција и дезинсекција, а по потреба односно на шест месеци се спроведува и
дератизација на целиот простор на стационарот.

Непосредно пред напуштање на стационарот над животните се врши
здравствен преглед и процена на состојбата, а по потреба врз основа на проценка се
спроведува и тест за социјализација на одредени кучиња.
Кучињата се враќаат на приближно истата локација од каде што претходно
биле заловени.
Пред да бидат вратени на местото на заловување задолжително истите се
испитуваат од Лашманиоза.
Исто така пред пуштање на кучињата скитници од страна на определен орган
на општината се спроведува повик до граѓаните за можност за згрижување на
заловените и истретирани животни.
3. ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
Во градското подрачје и приградските населби на Општина Крива Паланка
според надлежниот орган во Општината се проценува дека има околу 35 кучиња
скитници.
Со оваа програма се предвидува заловување на сите кучиња скитници до
крајот на годината, односно со оваа програма се предвидува заловување и третирање
на кучиња скитници во неколку организирани акции.
Активностите ќе се одвиваат во неколку организирани акции и по потреба во
случај на пријава од граѓани за агресивни кучиња скитници.
Активностите за заловување ќе се спроведуваат во две нивоа на активности и
тоа како дневни во кои ќе се извршуваат редовни увиди и контроли за евидентирање и
пратење на опфатот на движење на кучиња скитници и ноќни активности кои ќе се
спроведуваат во доцните ноќни часови односно пред се во раните утрински часови
кога ќе се спроведува заловување на кучињата скитници.
Во
моментот
во
Општина Крива Паланка нема стационар прифатилиште поради што потребните
услуги за третирање на кучиња скитници ќе се спроведуваат во прифатилиштата на
економските оператори се до моментот на изградба на прифатилиште на подрачјето
на Општина Крива Паланка.
4. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
Финансирањето на програмата ќе се врши од средствата предвидени со
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година. Потребните средства за
реализација на програмата за заловување и третирање на евидентирани 35 кучињата
скитници изнесуваат околу 250.000,00 денари.
Плаќањето
на
изберениот економски оператор за ваква намена ќе се врши врз основа на извршената
реализација поткрепена со записник од комунален инспектор.
5. НОСИТЕЛ И ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Носител на активностите од оваа програма ќе биде Одделението за урбанизам,
сообраќај и заштита на животната средина врз основа на претходна согласност на
Советот на Општина Крива Паланка.
Извршител на програмата ќе биде економски оператор кој поседува лиценца на
вршење на наведените активности издадена од соодветен државен орган, а истиот ќе
биде избран по пат на јавен оглас за јавна набавка согласно законските прописи.
Носителот
на
активностите од оваа програма годишно доставува извештај за реализација на
програмата на крајот од годината до Советот на Општина Крива Паланка.

6. НАДЗОР
Надзор на извршување на програмата врши Одделението за урбанизам,
сообраќај и заштита на животната средина.
Инспекциски надзор над спроведувањето на работите од страна на
економскиот оператор врши Одделението за инспекциски надзор преку Овластен
комунален инспектор.
Целокупната работа на активностите на програмата за решавање на проблемот
со кучиња скитници на подрачјето на Општина Крива Паланка и на економскиот
оператор за заловување и третирање на кучињата скитници е под надзор и на
Агенцијата за храна и ветеринарство.
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Крива Паланка“.
По
усвојување на програмата од страна на Советот на Општина Крива Паланка истата се
доставува до Агенцијата за храна и ветеринарство.
По усвојување на
програмата на предлог на носителот на програмата Општина Крива Паланка ќе
спроведе постапка за избор на економски оператор за собирање и третирање на
кучиња скитници.
Бр.09-3762/39
06.12.2018год.
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