SLU@BEN

GLASNIK

NA OP[TINA KRU[EVO
19.02.2021 god.

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 i
~len 62 stav 4 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija”
br.5/2002) i ~len 62 stav 1 to~ka 3, ~len 68 i
97 od Statutot na Op{tina Kru{evo
(“Sl.glasnik
na
Op{tina
Kru{evo”
br.1/2007;
16/2014;
7/19
i
7/20),
Gradona~alnikot na Op{tina Kru{evo
donese:
Z A K L U ^ O K
za objavuvawe na aktite doneseni
na 64-ta sednica
na Sovetot na Op{tina Kru{evo
odr`ana na den 18.02.2021 god.
1.SE OBJAVUVAAT aktite doneseni
na 64-ta sednica na Sovetot na Op{tina
Kru{evo, odr`ana na 18.02.2021 godina.
2.Aktite na Sovetot na Op{tina
Kru{evo da se objavat vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
3. Zaklu~okot vleguva vo sila so denot
na donesuvaweto, a }e se objavi vo slu`ben
glasnik na Op{tina Kru{evo.
Br.09-280/1 od 19.02.2021 g. Kru{evo
Gradona~alnik na Op{tina Kru{evo
m-r Tome Hristoski, s.r.
Vrz osnova na ~len 94 od Statutot na
Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo“ br.1/2007; 16/2014, 7/19 i 7/20) i
~len 110 i 150 od Delovnikot za rabota na
Sovetot na Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik
na Op{tina Kru{evo” br.1/2008), Sovetot na
Op{tina Kru{evo na 64-ta sednica, odr`ana
na 18.02.2021 godina go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVA zapisnikot od 62-ta
sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 29.12.2020 godina.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot
na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
op{tinata Kru{evo, soglasno ~len 62 stav 4
od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002).
Br.08-242/3 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.

Br.II

Vrz osnova na ~len 94 od Statutot na
Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo“ br.1/2007; 16/2014, 7/19 i 7/20) i
~len 110 i 150 od Delovnikot za rabota na
Sovetot na Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik
na Op{tina Kru{evo” br.1/2008), Sovetot na
Op{tina Kru{evo na 64-ta sednica, odr`ana
na 18.02.2021 godina go donese sledniot:
Z A K L U ^ O K
SE USVOJUVA zapisnikot od 63-ta
sednica na Sovetot na Op{tina Kru{evo,
odr`ana na 22.01.2021 godina.
Zaklu~okot vleguva vo sila so denot
na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
op{tinata Kru{evo, soglasno ~len 62 stav 4
od
Zakonot
za
lokalna
samouprava
(“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002).
Br.08-242/4 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 7 od
Zakonot za lokalna samouprava (“Sl.vesnik
na R.M.” br.5/2002), ~len 32 stav 2 od Zakonot
za finansirawe na Edinicite na lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na RM.” br.61/2004;
96/2004; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15 i 209/18) i
~len 21 stav 1 to~ka 4 i 50 od Statutot na
Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo“ br.1/2007, 16/2014, 7/2019 i 7/2020),
Sovetot na Op{tina Kru{evo, na sednicata
odr`ana na 18.02.2021 godina, go donese
sledniot:
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na kvartalniot Izve{taj za
izvr{uvawe na Buxetot
na Op{tina Kru{evo za periodot od
01.01.2020 god. do 31.12.2020 god.
1. SE USVOJUVA kvartalniot
Izve{taj za izvr{uvawe na Buxetot na
Op{tina Kru{evo za periodot od 01.01.2020
god. do 31.12.2020 god.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik
na Op{tina Kru{evo.
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Br.08-242/7 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.

1. Sovetot na Op{tina Kru{evo, ja
usvojuva programata za rabota na JP
“Komuna” Kru{evo za 2021 godina, br.01-270/1
od 30.12.2020 godina.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od
Zakonot
za
lokalnata
samouprava
(“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002), ~len 11 stav 1
to~ka 7 i 8 od Zakonot za javnite
pretprijatija (“Sl.vesnik na R.M.” br.38/96,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18, 35/19 i „Sl.vesnik na R.S.M”
br.275/19) i ~len 21 stav 1 to~ka 35 od
Statutot na Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik
na Op{tina Kru{evo“ br.1/2007, 16/2014, 7/19
i 7/20), Sovetot na Op{tina Kru{evo, na
sednicata odr`ana na 18.02.2021 godina,
donese:

2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik
na Op{tina Kru{evo.

Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na finansiskiot Plan na
JP “Komuna” Kru{evo za 2021 godina
1. Sovetot na Op{tina Kru{evo, go
usvojuva finansiskiot Plan na JP “Komuna”
Kru{evo za 2021 godina, br.05-272/1 od
30.12.2020 godina.
2. Ovoj Zaklu~ok vleguva vo sila so
denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik
na Op{tina Kru{evo.
3. Primerok od ovoj Zaklu~ok da se
dostavi do JP”Komuna” Kru{evo i Arhiva na
Op{tina Kru{evo.
Br.08-242/8 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 6 od
Zakonot
za
lokalnata
samouprava
(“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002), ~len 11 stav 1
to~ka 7 i 8 od Zakonot za javnite
pretprijatija (“Sl.vesnik na R.M.” br.38/96,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18, 35/19 i „Sl.vesnik na R.S.M”
br.275/19) i ~len 21 stav 1 to~ka 35 od
Statutot na Op{tina Kru{evo („Sl.glasnik
na Op{tina Kru{evo“ br.1/2007, 16/2014, 7/19
i 7/20), Sovetot na Op{tina Kru{evo, na
sednicata odr`ana na 18.02.2021 godina,
donese:
Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na programata za rabota na
JP “Komuna” Kru{evo za 2021 godina

3. Primerok od ovoj Zaklu~ok da se
dostavi do JP”Komuna” Kru{evo i Arhiva na
Op{tina Kru{evo.
Br.08-242/9 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 28 stav 3 od
Zakonot za za{tita i blagosostojba na
`ivotnite (“Sl.vesnik na R.M.” br.149/14;
149/15 i 53/16), ~len 36 stav 1 to~ka 15 od
Zakonot
za
lokalnata
samouprava
(“Sl.vesnik na R.M.” br.5/2002), Sovetot na
Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana na
18.02.2021 godina, donese:
P R O G R A M A
za kontrola na populacijata na
bezdomni ku~iwa na teritorijata na
Op{tina Kru{evo za period 2021 i 2022
godina
1. VOVED
So ovaa Programa se utvrduvaat
aktivnostite i tretiraweto na bezdomni
ku~iwa-skitnici, uslovite, organizacijata i
obemot na izvr{uvaweto, kako i na~inot na
finansirawe.
Za re{avawe na problemot povrzan so
zgolemonoto prisustvo na bezdomni ku~iwa,
odnosno za kontrola na nivniot broj, od
strana
na
Svetskata
zdravstvena
organizacija za za{tita na `ivotnite i
pozitivnite zakonski propisi vo Republika
Makedonija, edinstevno e mo`en humaniot
na~in na tretirawe na ovie `ivotni.
Humaniot
tretman
podrazbira
zgri`uvawe i za{tita na `ivotnite, no i
za{tita na bezbednosta i zdravjeto na
gra|anite vo Op{tinata.
2. CELI NA PROGRAMATA
Op{tata cel na programata e
opredeluvawe na op{ti merki i aktivnosti
{to treba da se prezemat na teritorijata na
Op{tinata za efikasna kontrola i za{tita
na populacijata na bezdomni ku~iwa, kako i
tertman soglasnos propisite od oblasta na
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veterinarnoto zdravstvo i blagosostojbata
na `ivotnite.
3. PREDMET NA PROGRAMATA
Predmet
na
programata
e
opredeluvawe na merki i aktivnosti {to
treba da se prezemat vo 2021 i 2022 godina za
efikasna
kontrola
i
za{tita
na
popluacijata na bezdomni ku~iwa.
Aktivnostite za huamno tretirawe na
bezdomni ku~iwa-skitnici na teritorijata
na Op{tina Kru{evo }e opfatat:
-zalovuvawe na ku~iwata;
-transport do prifatili{te;
-priem i pregled od doktor po
veterinarna medicina;
-laboratorisko
ispituvawe
na
zarazni bolesti, soglasnos propisite od
oblasta na veterinarnoto zakonodavstvo,
vklu~uvaj}i
ispituvawe
od
bolesta
laj{manioza;
-veterinarno medicinski tretman na
ku~iwata,
ovariohisterektomija
i
orhiektomija;
-postoperativno smestuvawe i nega;
-vakcinacija i dehelmentacija;
-obele`uvawe so mikro-~ip;
-vra}awe na zalovenite ku~iwa na
reonot na nivno zalovuvawe ili vdomuvawe
na ku~iwata;
-eutanazija na ku~iwata, soglasno
propisite od oblasta na veterinarnoto
zdravstvo;
-edukacija i podignuvawe na javnata
svest kaj naselenieto.
4. PRESTOJ VO PRIFATILI[TE,
VETERINARNO
MEDICINSKI
TRETMAN
I
PONATAMO[NO
POSTAPUVAWE SO TRETIRANITE
KU^IWA
Zalovenite ku~iwa se transportiraat
do prifatili{te, koe e registrirano i ima
odobruvawe od Agencijata za hrana i
veterinarstvo na R.Makedonija.
Ku~iwata
se
smestuvaat
vo
prostoriite za priem vo koi se vr{i
nabquduvawe na ku~iwata od strana
doktorot po veterinarna medicina koj vr{i
pregled na zalovenite ku~iwa i gi
sproveduva site merki soglasno zakon i toj
odreduva koi od niv gi ispolnuvaat
kriteriumite za eutanazija.
Eutanazijata se vr{i:
-vo soglasnost so va`e~kite zakonski
propisi i naredbi;

-koga `ivotnoto e zaboleno od zarazna
ili parazitska bolest koja mo`e da se
prenese na drugi `ivotni ili lu|eto,
`ivotnoto e zaboleno od drugi bolesti kaj
koi le~eweto e dolgo i so nesigurna
prognoza, te{ko povredeni `ivotni i
`ivotni koi vidlivo stradaat ili se stari i
iznemo{teni.
-koga
ku~iwata
pretstavuvaat
opasnost kon lu|eto i drugite `ivotni;
-koga ku~iwata pominale minimum
vremenski period potreben za iscrpuvawe na
mo`nosta za vdomuvawe.
Medicniski tretman na zdravi
ku~iwa se vr{i na sledniot na~in:
Site klini~ki zdravi `ivotni se
transportiraat do veterinarno dru{tvo koe
e odobreno od Agencijata za hrana i
veterinarstvo za veterinarno-medicinski
tretman
na
bezdomnite
ku~iwa
od
prifatili{tetot za {to treba da se
poseduva validen sklu~en Dogovor, odnosno
vo poseben del za operativno i bolni~ko
lekuvawe vo prifatili{tetot dokolku go
poseduva.
Site `ivotni koi po mislewe na
veterinaren
doktor
gi
ispolnuvaat
kriteriumite za operacija se operiraatseteriliziraat. Po zavr{enata operacija i
postoperativno oporavuvawe `ivotnite se
vra}aat nazad vo prifatili{teto, odnosno
vo delot za prestoj kade se vr{i nivno
redovno hranewe i postojan nadzor od strana
na obu~eni lica.
Prifatili{teto se odr`uva soglasno
sanitarno-higienskite propisi: boksovite
redovno se ~istata, se vr{i nivna
dezinfekcija i dezinsekcija, a po potreba i
soodvetna deratizacija na celiot prostor.
Izveduva~ot na programata e dol`en
da sklu~i dogovor so ovlasten operator za
ne{tetno otstranuvawe na le{evi i nus
proizvodi od `ivotinsko potelko, vo
specijalno izgradena jama na soodvetna
deponija, a isto taka se sobiraat i
transportiraat fekaliite i otpadot od
prifatili{teto.
Neposredno pri napu{tawe na
prifatili{teto ku~iwata se vakciniraat
protiv bolesta besnilo i se tretiraat so
sredstvo
protiv
endoparaziti
i
ektoparaziti.
Tretiranite ku~iwa obele`ani so
mikro ~ip se vra}aat na reonot na
zalovuvawe ili se vdomuvaat. Vdomenite
ku~iwa se registriraat vo veterinarno
informativen sistem. Prioritet }e se dava
na vdomuvawe na `ivotnite.
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5. EDUKACIJA I PODIGNUVAWE NA
JAVNATA SVEST KAJ NASELENIETO
Podignuvaweto na javnata svest e
klu~na za spravuvawe i human tretman na
ku~iwata
skitnici.
Izveduva~ot
na
programata
e
dol`en
da
obezbedi
komunikacija so gra|anite preku razli~ni
formi, da sproveduva edukativni i
promotivni aktivnosti za podognuvawe na
javnata svest za postapuvawe so bezdomni
ku~iwa, da organizira akcii i nastani za
vdomuvawe na ku~iwata.

7. IZVEDUVA^ NA PROGRAMATA
Programata }e ja realizira pravno
lice koe op{tinata }e go izbere na javen
povik i koj gi ispolnuva uslovite za
izveduvawe na aktivnosti soglasno Zakon.
Dokolku na javniot povik ne se javi
izveduva~ na programata, Op{tina Kru{evo
e dol`na dogovorno da anga`ira 2 (dvajca)
licencirani zalovuva~i, kako i firma koja
}e izvr{i transport na zalovenite ku~iwa
do institucija vo koja treba da se izvr{i
tretirawe na zalovenite ku~iwa-skitnici.

6. OBEM NA AKTIVNOSTI
1. Zalovuvawe, transport, identifikacija i
evidencija:
-zalovuvawe na bezdomni ku~iwa, 30.000,00
denari;
-identifikacija i evidencija, 20.000,00
denari;
-transport do prifatili{te, 20.000,00
denari;
-karantinski prestoj (nabquduvawe i pregled
od veterinar, 20.000,00 denari;
-prestoj vo prifatili{te, 40.000,00 denari;

8. ZAVR[NI ODREDBI
Za sprovedenite aktivnosti soglasno
programata, izveduva~ot e dol`en da podnese
izve{taj do Sovetot na Op{tina Kru{evo.
Ovaa Programa vleguva vo sila so
objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na
Op{tina Kru{evo.
Br.08-242/10 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.

2. Medicinski tretman na ku~iwata:
-laboratorisko ispituvawe i vakcinacija,
50.000,00 denari;
-ovariohisterektomija i orhiektomija
(sterilizacija i kastracija),
100.000,00
denari;
-posoperativno smestuvawe i nega, 5.000,00
denari;
-eutanazija,
15.000,00 denari;
-zakopuvawe na mrtvi ku~iwa, 10.000,00
denari;
-transport,
10.000,00 denari;
3. Tekovno odr`uvawe na prifatili{teto:
-obezbeduvawe na hrana, lekovi i sredstva za
dezinfekcija,200.000,00 denari;
-komunalni tro{oci,
20.000,00 denari;
-anga`iran personal,200.000,00 denari;
-nepredvideni tro{oci,
20.000,00 denari;
-organizirawe
na
javni
nastani
i
manifestacii, za podogawe na javnata svest,
20.000,00 denari;
VKUPNO: 760.000,00 denari.
Sredstvata
za
realizacija
na
aktivnostite }e bidat obezbedeni od Buxetot
na Op{tina Kru{evo.

Врз основа на член 28 став 3 од Законот
за заштита и благосостојба на животните
(„Службен весник на Р.М“ бр.149/14, 149/15 и
53/16), член 36 став 1 точка 15 од Закон за
локалната самоуправа („Сл.весник“ на Р.М.“
бр.5/2002), Советот на Општина Крушево на
седницата одржана на ден 18.02.2021 година,
донесе:
П Л А Н
за контрола на популацијата на бездомни
кучиња
на територијата на Општина Крушево
за период 2021 – 2022 година
1. ВОВЕД
Две годишниот план за решавање на
проблемот со бездомните животни – третман на
бездомните кучиња, односно нерегистрирани и
регистрирани кучиња, затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот, се
базира на одредбите содржани во членовите 26,
27, 28, 29 и член 30 од Законот за заштита и
благосостојба на животните ( ,,Службен весник
на РМ`` бр. 149/14; 149/15; 53/16 ) и обврските на
општините кои произлегуваат од истиот закон.
Со овој План се утврдува стратегијата,
активностите за третирање на бездомните
животни,
односно
нерегистрирани
и
регистрирани кучиња затекнати на јавни
површини без присуство на сопственикот,
условите,
организацијата
и
обемот
на
извршувањето,
како
и
начинот
на
финансирањето, за планиран период од 2 години
односно од 2021 – 2022 година, за кој период
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сметаме дека ќе успееме во обврската да ја
ставиме под контрола популацијата на кучињата
на територијата на нашата Општина.
За решавање на проблемот поврзан со
зголемено присуство на бездомните животнии,
односно за контрола на нивниот број, од страна
на Светската здравствена организација, како
единствено ефикасен и одржлив е препорачан
хуманиот начин на третирање на овие животни,
т.е. нивната масовна стерилизација, вакцинација
и повторно враќање на територијата од која се
заловени, што ќе се уредува со носење на
Годишни програми и дополнувања во Одлуката
за комунален ред на Општина Крушево.
Поточно, со Планот и годишните
програми се предвидува заловување и масовна
стерилизација/кастрација и вакцинација на
бездомните животни, т.е. сите животни
дефинирани како слободни на одредена
територија. По стерилизацијата/кастрацијата и
вакцинација на животните истите се враќаат на
територијата од којашто биле заловени и каде
што продолжуваат да живеат. Поради порастот
на популацијата, за најбрз загарантиран ефект
препорачливо е 70% од кучињата во одредено
географско
подрачје
да
се
стерилизираат/кастрираат во рок од 6 месеци. Со
75%
стерелизирани/кастрирани
единки,
процентот на напредок на популацијата станува
0%, по што бројот на кучиња природно почнува
да опаѓа. По стерилизација/кастрација сите
животни ќе се вакцинираат, ќе се обележат (
ушна маркичка или чип ), ќе се фотографираат и
регистрираат.
2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Општина Крушево како основен носител
на Планот и Годишните програми и релевантен
субјект во решавање на проблемот со бездомните
животни на својата територија, ќе се раководи од
следните принципи:
2.1. Принцип на континуитет –
Повеќегодишиот План ќе се остварува со
донесување и реализација на годишните
програми, со градење на стратегија и ќе се
надоврзува на останати проекти кои се
претходно направени, усвоени и преименувани
во оваа област ( или алтернативно кои ќе бидат
направени ).
2.2. Универзален принцип – со Планот
се предвидува повеќегодишно сеопфатно
третирање
и
надминување/решавање
на
проблемите во врска со чувањето на животни од
неодговорен однос кон животните, нивно
неадекватно
чување
и
неконтролирано
размножување,
како
и
напуштање
и
занемарување, проблеми кои се во најголема
мерка главен причинител за зголемување бројот

на напуштени животни. Од тие причини клучно е
да се превземат мерки кои ќе резултираат со
зголемување на одговорноста на сопствениците
на животни.
Комуналната инспекциска служба ќе
врши контрола на терен за спроведување на
обврските на граѓаните, согласно дополнувањето
на Одлуката за комунален ред. Од овие причини
неопходно е да се изврши и дополнување на
Одлуката за комунален ред на подрачјето на
Општина Крушево, со кое ќе се уреди:
-Обврската за идентификација и регистрација на
домашни миленици,
-Нивна заштита од суровост и занемарување,
начин на сместување и чување под соодветни
услови за секој вид на куче во сопствената
дворна површина,
-Ќе се забрани непречено размножување на
сопствените кучиња, освен во услови на
регистрирана одгледувачница и
-Да се предвидат санкции за напуштање на
миленик.
Општина Крушево во соработка со
локалните образовни и социјални институции ќе
ги запознава најмладите категории на граѓани со
етички и законски обврски на сопствениците на
миленици, преку едукативни предавања.
2.3. Принцип на одржливост – Планот
воспоставува систем за контрола и со самото тоа
намалување на популацијата на бездомни
кучиња од населението во општината, со што
трајно ќе се реши овој проблем, односно ќе има
постојана контрола на него.
Обрзованието е едно од долгорочните
позитивни решенија за контрола на бездомните
животни, па затоа од фундаментално значење е
промовирањето
на
едукативни
кампањи
насочени кон промовирање на непречена и
конструктивна коегзистенција меѓу луѓето и
животните и одговорен однос кон животните. За
да се постигнат споменатите резултати, потребно
е во овие кампањи покрај сопствениците на
животни, да се вклучат сите категории на
граѓани ( возрасни, млади и деца ), со
вклучување на сите релевантни чинители ( на
пример училиштата и медиумите ), како и луѓето
кои работат со животни. Главни аспекти се
однесуваат на следново:

Да се воведе концептот на одговорно
сопствеништво, важноста од стерилизција,
вакцинација, идентификација и регистрација;

Да се поттикнат сопствениците да се
стерилизираат,
вакцинираат,
да
ги
идентификуваат и да ги регистрираат своите
миленици;

Да се поттикнат и промовираат
најдобрите практики од соседните земји;
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Да се промовира одговорна грижа за
,,маалските`` - бездомни кучиња;

Да се едуцираат граѓаните и да се
промовира почитувањето на биолошките,
психолошки
и
етиолошки
потреби
на
милениците;

Да се поттикни волонтерството во
прифалиштата за кучиња и одговорното
вдомување;

Да се обесхрабри купувањето на
домашни миленици;

Да се поттикнат луѓето да пријавуваат
малтретирање, злоупотреба и убиство на
животни до соодветните органи;

Да се обучат луѓето кои работат со
животни ( како во прифалиштата, така и на
улиците ).
2.5.Принцип на соработка – Планот се
реализира преку заеднички напори и соработка
на релевантните државни и локални власти,
ветеринарни
организации,
комуналните
претпријатија и пред се здруженијата за заштита
на животни.
3. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ
Главна цел на Планот на контрола над
популацијата на бездомните кучиња во Општина
Крушево, ефикасно, одговорно, хумано, трајно
надминување на проблемот со што ќе се
гарантира здраствена заштита и јавната
безбедност
на
населението
и
спречи
создавање/прилив на нови кучиња на улица
преку:
1) Спроведување на стратегијата ,,залови –
стерилизирај – вакцинирај – врати `` на
бездомните кучиња и сите кучиња кои се
затекнати слободни на улица и
2) Комплементарност со друг вид мерки
предвидени во рамки на Одлука за
комунален ред и/или друг вид правни
акти во надлежност на општината, со кои
ќе се поттикне и дефинира одговорното
чување на домашни миленици ( забрана
за неконтролирано размножување на
милениците освен во услови дефинирани
со Законот за заштита и благопсостојба
на животните и забрана за нивно
напуштање ).
Со спроведувањето на две годишниот
план се воспоставува т.е. гарантира минимална и
контролирана бројка на напуштени кучиња на
јавните места кои ја штитат локацијата од
прилив на нови единки ( непознати на
населението, репродуктивно способни ), со што
ќе се избегнат непријатностите и потешките
последици за граѓаните и самите животни.

Контролата
на
популацијата
на
бездомните кучиња првенствено се постигнува
со стерилизацијата/кастрацијата, вакцинација,
обележување и повторно враќање на животните
на територијата од која што биле заловени, и е
метода од суштинска важност за контрола на
прекумерната бројност. Со тоа се превенираат
несакани раѓања, нема непотребни трошоци за
долготрајно стационирање на животните во
прифатилиштата,
се
избегува
нехумано
усмртување
кое
проблемот
само
го
продлабочува. Стерилизираните – кастрираните
кучиња повеќе не се размножуваат, се разбива
појавата на глутници кои се резултат на женки во
циклус, се урамнотежува хорманален статус на
животните, случаите на каснувања опаѓаат за
95%. Кучињата се вакцинирани, прочистени од
внатрешни и надворешни паразити и здрави. Се
воспоставува контрола на теренот при што се
исклучува можноста за појава на беснило.
Обележаните кучиња се познати на населението
и имаат поголеми шанси да се вдомат. Вратени
на локацијата од која се заловени ја чуваат
локацијата локацијата од миграција на други
единки со што се превенираат болести и зарази.
Трошоците се еднократни и разумни, нема
непотребни
трошоциза
долготрајни
стационирање на животните во прифатилиштата.
Со позитивни законски акти кои ќе го
опфатат одговорното сопствеништво и примена
на системска стерилзација/кастрација, проблемот
се решава ефикасно, хумано и трајно.
``Залови – стерилизирај – вакцинирај –
врати,, е востановена како единствена ефикасна
стратегија и од страна на Светската Здравствена
Организација.
Напорен сегмент битен за постигнување
на правилна контрола на популацијата на
бездомни животни е едукација на населението и
промовирање мерки за стерилизација на кучиња
од страна на нивните сопственици во согласност
со важечките законски прописи и мерки против
напуштање животни ( трајно обележување
чипови и регистрација на сопствениците на
кучињата,
едукација
на
сопствениците,
казнување за неодговорните сопствениците ).
4. ПРЕДМЕТ НА ПЛАНОТ
Предмет на Планот е определување на
мерки и активности што треба да се превземат во
период од 2021 и 2022 година за ефикасна
контрола и заштита на популацијата на бездомни
кучиња.
Активностите за хумано третирање на
бездомните кучиња-скитници на територијата на
Општина Крушево подразбираат:
- Заловување на кучињата,
- Транспорт до прифатилиште,
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Прием и преглед од доктор по
ветеринарна медицина,
- Лабараториско
испитување
на
заразни болести согласно прописите
од
областа
на
ветеринарното
законодавство,
вклучувајќи
испитување од болеста лајшманиоза,
- Ветеринарно медицински третман на
кучињата, овариохистеректомија и
орхиектомија,
- Постоперативно сместување и нега,
- Вакцинација и дехелментација,
- Идентификација
и
водење
евиденција,
- Враќање на заловените кучиња на
реонот на нивно заловување или
вдомување на кучињата,
- Еутаназија на кучињата согласно
прописите
од
областа
на
ветеринарното здравство,
- Едукација и подигнување на јавната
свесткај населението.
4.1. Заловување и транспорт
Процесот на заловување на бездомните
кучиња претставува првата активност која е
директно изложена на судот на јавноста.
Квалитетот на заловувањето, однесувањето на
персоналот кон јавноста и особено кон
заловените животни може да даде позитивна
слика за целата активност, но од друга страна,
некоректно сработено, може да ги траумира
животните, изложи на физичка и психолошка
болка, а последователно и да предизвика многу
несакани реакции од лицата во непосредна
околина кои се грижат за кучињата и случајните
минувачи. Заради тоа, изборот на персоналот
треба да биде соодветен на самата процедура,
лицата
треба
да
бидат
обучувани
и
сертифицирани за користење на методите за
хумано заловување, но пред се да не се
чувствуваат анимозитет и прерасуди кон
бездомните кучиња, како и да се способни да
контактираат со луѓето на начин кој нема да ја
компромитира акцијата.
Работниците ангажирани за заловување
на бездомните животни треба да 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. На лице
место се врши теренска 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.
-

Транспорт од местото на заловување до
прифатилиште, се врши со специјално возило
опремено со соодвена опрема за сместување на
животните.
4.2. Престој во прифатилиште, ветеринарно
медицински
третман
и
понатамошно
постапување со третираните кучиња.
Заловените кучиња се транспортираат до
прифатилиште, кое е регистрирано и има
одобрување од Агенцијата за храна и
ветеринарство на Република Македонија.
Прифалиштето 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.
Кучињата се сместуваат во просториите
за прием во кои се врши набљудување на
кучињата од страна на договорот по ветеринарна
медицина кој врши преглед на заловени кучиња
и ги спроведува сите мерки согласно закон и тој
одредува кои од нив ги исполнуваат
критериумите за еутаназија.
Медицински третман на здрави кучиња
ќе се врши на следниот начин:
Сите клинички здрави животни се
транспортираат до Ветеринарно друштво кое е
одобрено од Агенција за храна и ветеринарство
за ветеринарно медицински третман на
бездомните кучиња од прифатиштето, за што
треба да се поседува валиден склучен договор,
односно во посебен дел за оперативно и
болничко лекување во прифалиштето доколку го
поседува. Сите животни кои по мислење на
ветеринарен
доктор
ги
исполнуваат
критериумите за операција се оперираатстерилизираат. По завршената операција и пост
оперативно опоравување животните се враќаат
назад во прифалиштето, односно во делот за
престој 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 да се чистат, се врши
дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и
соодветна дератизација на целиот простор.
Изведувачот на програмата 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, а
исто така ќе ги собира и транспортира
фекалиите/отпадот од прифатилиштата.
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Непосредно
при
напуштање
на
прифатилиштето кучињата се вакцинираат
против болеста беснило и се третираат со
средство против ендопаразити и ектопаразити.
Третираните кучиња и обележани со микрочип
се враќаат во реонот на заловување или се
вдомуваат, а вдомените се регистрираат во
ветеринарно информативен систем. Приоритет
ќе се дава на вдомување на животните.
Еутаназија ќе се врши:
- Во
согласност
со
важечките
законските прописи и наредби,
- Кога животното е заболено од зараза
или паразитска болест која може да
се пренесе на други животни или
луѓето, животното е заболено од
други болести кај кои лечењето е
долго или со несигурна прогноза,
тешко повредени животни, животни
кои видливо страдаат или стари
изнемоштени животни,
- Кога
кучињата
претставуваат
опасност кон луѓето или другите
животни и
- Кога кучињата поминувале минимум
временски период за исцрпување на
можноста за вдомување.
4.3 Едукација и подигнување на јавната свест
кај населението
Подигнувањето на јавната свест е клучна за
справување и хуман третман на кучињата
скитници. Промовирање 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 кучиња, се важен дел кој на
подолг рок ќе го ограничи бројот на кучиња на
улица и ќе овозможи одржливост на планските
активности.
5. ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ
Планот
предвидува,
согласно
со
финансиските
можности
на
општината,
интензитетот на заловување и третирање на
бездомните кучиња на територија на општината
Крушево, да изнесува околу 50 кучиња на
годишно ниво, а капацитетот на сместување во
прифатилиште да ги исполнува условите за
сместување до 10 бездомни кучиња/месечно.
Согласно Планот, сите подетални
активности ќе се предвидат во Годишни
програми за контрола на популацијата на
бездомни кучиња на територија на Општина
Крушево.

6. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите кои се предвидени во
Планот, а ќе бидат подетално опишани во
Годишните програми, ќе се финансираат од
Буџетот на Општина Крушево за планираниот
период 2021-2022. Општина Крушево ќе врши
трансфер на средства на изведувачот на
програмите, избран на јавен повик.
За 2021 година Општина Крушево
планира сума од 380.000,00 денари.
За 2022 година Општина Крушево
планира сума од 380.000,00 денари.
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Планот за контрола за популацијата на
безддомни кучиња на територијата на Општина
Крушево, за период 2021-2022, ќе се применува
по одобрување на истиот од Агенцијата за храна
и ветеринарство на РМ и донесување од страна
на Советот на општината.
Надзор над реализацијата на Планот ќе
врши Одделението за инспекциски надзор во
Општина Крушево.
Br.08-242/11 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10
i 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002) i
~len 21 stav 1 to~ka 38, 49 i 50 od Statutot na
Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo” br.1/2007; 16/2014, 7/19 i 7/20) i
~len 2, 3 i 4 od odlukata za opredeluvawe na
kriteriumi za dodeluvawe na finansiska
pomo{ od Buxetot na Op{tina Kru{evo
br.07-669/10 od 15.06.2009 godina, a po Barawe
br.08-272/1 od 16.02.2021 godina od Biljana
Ilieska od Kru{evo, Sovetot na Op{tina
Kru{evo na sednicata odr`ana na 18.02.2021
godina, donese:
RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva
1.
DA SE ISPLATI suma od
12.000,00 (dvanaeset iljadi)
denari
po
barawe br.08-272/1 od 16.02.2021 godina od
Biljana Ilieska od Kru{evo ul.”Tome
Nikle” br.88 so EMBG 0604975448005;
2. Sredstvata da bidat isplateni na
smetka
br.200001446737726,
deponent
Stopanska Banka AD Skopje-filijala
Kru{evo, od smetkata na Buxetot na
Op{tina Kru{evo.
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3.Ova Re{enie vleguva vo sila so
denot na negovoto donesuvawe.
Br.08-242/14 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10
i 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002) i
~len 21 stav 1 to~ka 38, 49 i 50 od Statutot na
Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo” br.1/2007; 16/2014, 7/19 i 7/20) i
~len 2, 3 i 4 od odlukata za opredeluvawe na
kriteriumi za dodeluvawe na finansiska
pomo{ od Buxetot na Op{tina Kru{evo
br.07-669/10 od 15.06.2009 godina, a po Barawe
br.08-146/1
od
26.01.2021
godina
od
Aleksandar ^unkoski od Kru{evo, Sovetot
na Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana
na 18.02.2021 godina, donese:
RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva
1. DA SE ISPLATI suma od 9.000,00
(devet iljadi) denari po barawe br.08-146/1
od 26.01.2021 godina od Aleksandar ^unkoski
od Kru{evo ul.”Niko Doaga” br.35 so EMBG
0506994440013;
2. Sredstvata da bidat isplateni na
smetka br.240207360171548, deponent UNI
Banka AD Skopje-filijala Kru{evo, od
smetkata na Buxetot na Op{tina Kru{evo.
3.Ova Re{enie vleguva vo sila so
denot na negovoto donesuvawe.
Br.08-242/15 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10
i 15 od Zakonot za lokalnata samouprava
(“Sl.vesnik na R.Makedonija” br.5/2002) i
~len 21 stav 1 to~ka 38, 49 i 50 od Statutot na
Op{tina Kru{evo (“Sl.glasnik na Op{tina
Kru{evo” br.1/2007; 16/2014, 7/19 i 7/20) i
~len 2, 3 i 4 od odlukata za opredeluvawe na
kriteriumi za dodeluvawe na finansiska
pomo{ od Buxetot na Op{tina Kru{evo
br.07-669/10 od 15.06.2009 godina, a po Barawe
br.08-184/1 od 01.02.2021 godina od \ulijana
Rifatoska od s.Sa`devo – Kru{evo, Sovetot
na Op{tina Kru{evo na sednicata odr`ana
na 18.02.2021 godina, donese:
RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva

1. DA SE ISPLATI suma od 9.000,00
(devet iljadi) denari po barawe br.08-184/1
od 01.02.2021 godina od \ulijana Rifatoska
od s.Sa`devo - Kru{evo so EMBG
1212974449014;
2. Sredstvata da bidat isplateni na
smetka br.240207111354326, deponent UNI
Banka AD Skopje-filijala Kru{evo, od
smetkata na Buxetot na Op{tina Kru{evo.
3.Ova Re{enie vleguva vo sila so
denot na negovoto donesuvawe.
Br.08-242/16 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
Vrz osnova na ~len 36, stav 1 to~ka 10
i 15 i ~len 64 od Zakonot za lokalnata
samouprava (“Sl.vesnik na R.Makedonija”
br.5/2002), ~len 21 stav 1 to~ka 49 i 50 i ~len
132 od Statutot na Op{tina Kru{evo
(“Sl.glasnik
na
Op{tina
Kru{evo”
br.1/2007; 16/2014, 7/19 i 7/20), a po Barawe
br.03-149/1 od 27.01.2021 godina od Zdru`enie
na gra|ani Obnova Global Strumica od
Strumica, Sovetot na Op{tina Kru{evo na
sednicata odr`ana na 18.02.2021 godina,
donese:
RE[ENIE
za isplata na finansiski sredstva
1.
DA SE ISPLATI suma od
20.000,00 (dvaeset iljadi) denari po barawe
br.03-149/1 od 27.01.2021 godina od Zdru`enie
na gra|ani Obnova Global Strumica od
Strumica;
2. Sredstvata da bidat isplateni na
`iro smetka br.270074779880184, deponent
Halk Banka AD Skopje, od smetkata na
Buxetot na Op{tina Kru{evo.
3.Ova Re{enie vleguva vo sila so
denot na negovoto donesuvawe.
Br.08-242/17 od 18.02.2021 godina.
Pretsedatel na Sovet na Op{tina Kru{evo
Toma Petroski, s.r. Kru{evo.
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