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), член 36 од Законот за локална
самоуправа ( Службен весник на РМ бр.05/02) 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 редовна седница одржана на ден 01.03.2019 година, донесе
ПЛАН
а контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина
Василево (2019-2021)
I.ВОВЕД
За решавање на проблемот поврзан со зголеменото присуство на бездомни кучиња,
односно за контрола на нивниот број, од страна на Светската здравствена организација за
заштита на животните и позитивните законски прописи во Република 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.
Согласно Законот за заштита и благосостојба на животните, општините се
надлежни да вршат собирање на бездомни кучиња, односно нерегистрирани кучиња и
регистрирани кучиња доколку ги затекнат на јавни површини без присуство на
сопственикот и привремено да ги сместат во соодветни објекти-прифатилишта.
Со овој План се утврдуваат насоките за третирање на бездомни кучиња, условите,
организацијата и начинот на реализација.
II.ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ
Општата цел на Планот е определување на општи мерки и активности што треба да
се превземат во периодот 2019-2021 година за ефикасна контрола и заштита на
популацијата на бездомни кучиња, како и третман согласно прописите од областа на
ветеринарното здравство и благосостојбата на животните.
III.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ
Планирани се мерки за:
-заловување на животни,
-нивни транспорт до прифатилиште,
-прием и преглед од доктор по ветеринарна медицина,
-лабараториско испитување на заразни болести согласно прописите од областа на
ветеринарното законодавство, вклучувајќи испитување од болеста лајшманиоаза,
-ветеринарно медицински третман на кучињата,овариохистеректомија и
орхиектомија,
-постоперативно 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
законодавство,

- едукација подигнување на јавната свест кај населението.
Планот за контрола на популацијата на бездомни кучиња ги дава основните насоки
од кои ќе произлезат Годишни програми за контрола на популацијата на бездомни кучиња
на територијата на Општина Василево, Годишната програма ќе ја реализира субјект кој
општината ќе го избере на јавен повик и кој ги исполнува условите за изведување на
активности согласно закон.
IV.ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
IV.1 Заловување, транспорт, идентификација и евиденција
Обучени луѓе кои поседуваат легитимација да спроведуваат заловување на
кучињата, а се 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 кучињата, корпи-кафези за транспорт,
окулувратници и водилки. Транспортот се врши од местото на заловувње до
прифатилиштето.
На лице место се врши теренската идентификација на посебни обрасци за
евиденција и идентификација - секое заловено куче веднаш се евидентира, се заведуваат
податоци за животното како раса, пол, старост, особени знаци, место на заловување и др.
Заловувањето се врши на месечна основа. Секоја прва недела од месецот.
По извршени анализи е извршена констатација дека приближниот број на кучиња
кои треба да бидат заловени се движи околу 100, на неколку локации: Основното
училиште во с. Василево, Подрачните училишта во Ангелци и Сушево и Основното
училиште во Нова Маала.
IV.2 Престој во прифатилиште, ветеринарномедицински третман и понатамошно
постапување со третираните кучиња
Прифатилиштето треба да обезбедува елементарни услови за спроведување на
соодветни мерки и персонал за ефикасна заштита на животните, редовно хранење и
напојување и доколку е потребно лекување на животните.
Заловените кучиња се транспортираат до прифатилиштето.
Кучињата се сместуваат во просториите за прием во кои се врши набљудување на
кучињата од страна на докторот по ветеринарна медицина кој врши преглед на заловените
кучиња и ги спроведува сите мерки согласно закон и тој одредува кој од нив ги
исполнуваат критериумите за еутаназија.
Еутаназијата се врши:
-во согласност со важечките законски прописи и наредби;
-кога животното е заболено од заразна или паразитска болест која може да се
пренесе на други животни или луѓето, животното е заболено од други болести кај кои
лечењето е долго и со несигурна прогноза, тешко повредени животни, животни кои
видливо страдаат или стари изнемоштени животни;
-кога кучињата преставуваат опасност кон луѓето или другите животни и
-кога кучињата поминале минимум временски период потребен за исцрпување на
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 со прифатилиштето. Сите животни кои по мислење на

ветеринарен доктор ги исполнуваат критериумите за операција се оперираатстерилизирааат. По завршената операција и пост оперативно опоравување животните се
враќаат назад во прифатилиштето каде се врши нивно редовно хранење и постојан надзор
од страна на обучени лица.
Прифатилиштето се одржува согласно санитарно-хигиенските прописи: боксовите
во прифатилиштето редовно се чистат, се врши дезинфекција и дезинсекција, а по потреба
и соодветна дератизација на целиот простор. Прифатилиштето е должно 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 а исто така ќе ги собира и транспортира фекалиите/отпадот од
прифатилиштето.Непосреднопри напуштање на прифатилиштето кучињата се
вакцинираат против болеста беснило и кучињата се третираат со средство против едно и
ектопаразити. Животните се враќаат на реонот на заловување или се вдомуваат со тоа што
истите се обележани со микрочип, вратените на реонот дополнително треба видливо да се
обележат а вдомените се внесуваат во Ветеринарно информативниот систем.
Приоритет се дава на вдомување на животните.
Во тек е изградба на прифатилиште во Општина Струмица кое ќе функционира и за
потребите на 6 ( шест) општини од Југоисточниот плнски рекион, меѓу кои и општина
Василево.
IV.3 Подигнување на јавната свест
Подигнувањето на јавната свест е клучна за справување и хуман третман на
кучињата скитници. Решавање на разни форми на комуникација со граѓаните,
спроведување едукативни и промотивни активности за подигнување на јавната свест за
постапување со бездомни кучиња, организирање акции и настани за вдомување на
кучињата се важен дел кој на подолг рок ќе го ограничи бројот на кучиња на улица и ќе
овозможи одржливост на планските активности.
V.ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
- Планот предвидува интензитетот на заловување и капацитетот на сместување во
прифатилиште да ги исполнува условите за сместување на 10 бездомни кучињамесечно.
- Ке се врши редовно мониторирање и контрола од страна на општинскиот комунален
инспекторво тек на цела календарска година во однос на одговорното сопствеништво на
домашните миленици.
- Динамиката за подигнување на јавната свест, би се реализирала во следните временски
интервали:
Спроведување на едукативни активности во образовните институции во нашата општина,
во месец Септемви/Октомври 2019-2021 год.
Организирање на акции за вдомување на кучиња со заедничка активност на здруженија од
нашата општина, месец Јуни и месец Октомври 2019-2021 год.
Активности за подигање на јавната свест и иницирање за вдомување, преку социјалните
мрежи кој се менаџирани од страна на ЕЛС, континуирано, најмалку еднаш на месечно
ниво.
Согласно Планот, сите подетални активности ќе се предвидат во Годишни
програми за контрола на популацијата на бездомни кучиња не територијата на Општина
Василево.
VI.ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите ќе се финансираат од Буџетот на Општина Василево. За тековната
2019 година, се предвидени 100 000 денари.
VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Планот за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина
Василево (2019-2021) ќе се применува по одобрување на истиот од Агенцијата за храна и
ветеринарство на РСМ.
Надзор над реализација на планот врши Општина Василево преку комуналните
редари.
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