
Врз основа на член 28 од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на
РМ“ бр. 149/14), член 36 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 21 од
Статутот на Општина Василево( „ Службен гласник на ОВ “ бр. 4/03, 8/06 и 9/10), Советот на општина
Василево на својата седница одржана на 21.12.2018 година ја донесе следната:

Програма
за третирање на животните бездомници на подрачјето

на општина Василево за 2019 година

1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
`Со оваа програма се утврдуваат активностите за третирање на животните скитници, условите,

организацијата и обемот на извршувањето, како и начинот на финансирањето.
За решавање на проблемот поврзан со зголеменото присуство на животни скитници, односно за

контрола на нивниот број, Светската организација за заштита на животните, како еден од начините за
третирање на животните скитници го препорачува хуманиот начин на третирање на овие животни.
Хуманиот начин на третирање на животните скитници подразбира стерилизација на здравите животни и
создавање на услови за нивен хуман понатамошен третман и еутаназија на оние животни кои ги исполнуваат
критериумите препорачани од Светската организација за заштита на животните.

2.ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
Активностите за хумано третирање на животните скитници на подрачјето на општина Василево

подразбираат:
- заловување на животните,
- нивен транспорт до стационарот,
- прием и преглед од овластен ветеринар,
- лабораториско испитување на животните на одредени болести
- идентификација и водење евиденција,
- стерилизација (овариохистеректомија) и кастрација (орхиектомија),
- постоперативно сместување и нега
- вакцинација и дехелментација,
- транспорт на животните до одредено место е регулирано со договор,
- еутаназија на животни болни и опасни по средината.

2.1 Заловување и транспорт
Работниците ангажирани за заловување на бездомните животни се опремени со соодветна униформа

и средства за лична заштита, како и опрема: соодветно возило и приколка, јамки и мрежи за заловување,
пушка (сафари) за привремено успивање со средство за времена парализа - успивање, корпи-кафези за
транспорт, околувратници и водилки, соодветни средства и опрема за евиденција и идентификација  на
заловените животни.
Транспортот од местото на заловување до стационарот се врши со специјално возило опремено со соодветна
опрема за сместување на животните.

Униформите и возилото се видно обележени со натпис:
,, Служба за хуман третман и контрола на бездомни животни“

2.2 Стационар и медицински третман
Стационарот е објект од тврда градба, (неговата изградба ќе почне на почетокот од 2019 година во

атарот на с. Сачево), опремен со соодветни простории за медицински третман, како и кафези - боксови за
сместување на животните со капацитет од 100 животни.

Заловените животни  се транспортираат до стационарот каде се врши клинички преглед при што се
одредуваат животните што ги исполнуваат критериумите за еутаназија. Сите клинички здрави животни се
пренесуваат во болничкиот дел. Теренската идентификација за секое заловено животно веднаш се
евидентира и се заведуваат и други податоци за животното како раса, пол, старост, особени знаци, место на
заловување и др.



2.2.1 Еутаназија
Еутаназијата ќе се врши:

-во сите случаи кога тоа е утврдено од надлежно министерство, во согласност со важечките закони и
наредби (епидемии на заразни болести);
-при дијагностицирање на болести за кои по мислење на ветеринарот и лабараторискиот наод, третманот е
веројатна причина за безпотребна болка и страдање;
-при дијагностицирање на болести каде што по мислење на ветеринарот и лабараторискиот наод, третманот
нема да биде ефикасен за да овозможи прифатлив квалитет на живот;
-во случај на старост кога, исто така, не може да се овозможи прифатлив квалитет на живот, односно кога
животната кондиција е таква што еутаназијата ќе го превенира страдањето;
-кога темпераментот на животното е таков што предизвикува непосредна опасност за околината.

Еутаназираните животни се отстрануваат на еден од законските пропишани начини и се закопуваат
во специјално изградена гробна јама.

2.2.2 Стерилизација (овариохистеректомија и орхиектомија)
Стерилизацијата на женските и машките животни се врши после детален клинички преглед. Сите

животни кои по мислење на ветеринарот, ги исполнуваат критериумите за операција се оперираат -
стерилизираат.

По завршената операција, оперираните животни се сместуваат во болничкото одделение каде што
престојуваат до зараснување на оперативната рана. Во постоперативниот период животните се сместуваат во
наменските кафези, односно боксови, се врши редовно хранење и се под постојан надзор од соодветни
стручни лица. Боксовите во стационарот редовно се чистат, се врши дезинфекција и дезинсекција, а по
потреба и соодветна дератизација на целиот простор на стационарот.Непосредно пред напуштање на
стационарот над животните се врши вакцинација против беснило и дехелментизација. Одредени животни се
враќаат на приближно истата локација од каде што претходно биле заловени , обележани со ушна маркичка.

3. ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
Во 2019 година се предвидува заловување и третирање на околу 5-10 животни месечно, односно

околу 120 животни годишно. Ветеринарниот третман на животните ќе се реализира преку овластена
ветеринарна институција која претходно има склучено договор со извршителот на програмата за
спроведување на активностите.

Активностите ќе се одвиваат во три смени.
Во првата и втората (дневна) смена ќе се извршуваат редовните обврски за контрола на централните

населени места, согласно Програмата, но и ќе се интервенира на повик од граѓани.
Третата (ноќна) смена, во зависност од временските услови, ќе се одвива навечер и рано наутро, при

што се предвидува контрола на веќе обработените појаси и повторни интервенции.

4. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирање на Програмата се врши од средства предвидени со Буџетот на општина Василево за

2019 година. и истите изнесуваат 100.000 денари.
Цените за заловување на животни скитници и престој во стационарот, како и Цените за

ветеринарниот третман предвидени со оваа Програма се дефинираат со ценовникот на најповолниот
понудувач, избран со јавна набавка спроведена ос страна на општина Василево.

5. ИЗВРШУВАЊЕ
Извршител на активностите од оваа Програма ќе биде најповолниот понудувач, избран со јавна

набавка, врз основа на склучен договор со општина Василево.

6. НАДЗОР
Надзор над извршувањето на оваа програма врши Градоначалникот на општина Василево
Инспекциски надзор врши овластениот комунален инспектор на општина Василево.



7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина

Василево”.

Бр. 08-1672/1 Совет на општина Василево
21.12.2018 г Претседател
Василево Крсте Панев с.р


