
Врз основа на  член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен 
Весник на Република Макеоднија“ бр.5/2002 ) и член 28 од Законот за заштита и благосостојба 
на животните („Службен Весник на Република Македонија“ бр.149/14, 149/15 и 53/16 ). Советот 
на општина Могила на седницата одржана на ден 21.12.2021 година,  донесе: 

 
П Р О Г Р А М А 

За заштита и благосостојба на животните – третман на бездомни кучиња, односно 
нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на 

сопственикот за 2022 година 

 

 

1. ВОВЕД 

Со оваа Програма се утврдуваат активностите и третирањето на бездомни кучиња, односно 
нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на 
сопственикот, условите, организацијата и обемот на извршувањето, како и начинот на 
финансирање. 

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 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 Општина Могила. 

 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Општата цел на Програмата е определување на општи мерки  и активности што треба да се 
преземат на територијата на Општина Могила за ефикасна контрола и заштита на популацијата 
на бездомни кучиња  како и третман согласно прописите од областа на ветеринарното 
здравство и благосостојба на животните. 

3. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

Предмет на Програмата е определување на мерки и активности што треба да се преземат во 
2022 година за ефикасна контрола и заштита на популацијата на бездомни кучиња. 

Активности за хумано третирање на бездомни кучиња – скитници на територијата на Општина 
Могила ќе опфатат: 

- Заловување на кучињата 
- Транспорт до прифатилиште 
- Прием и преглед од доктор по ветеринарна медицина 
- Лабораториско испитување на заразни болести, согласно прописите од областа на 

ветеринарното законодавство, вклучувајќи испитување од болеста Лајшманиоза и 
понатамошни постапки со оние кучиња кои ќе бидат позитивни на болеста 

- Спроведување на тест за социјализација на заловените бездомни кучиња и 
превземање посебни мерки со оние кучиња за кои ќе се утврди дека се опасни 

- Ветеринарно медицински третман на кучињата 



- Постоперативно сместување и нега 
- Вакцинација и дехелментација 
- Обележување со микро – чип  
- 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 свест кај населението 

 
4. 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 Северна Македонија. 

Кучињата се сместуваат во просториите за прием во кои се врши набљудување на кучињата од 
страна на доктор по ветеринарна медицина кој врши преглед на заловените кучиња и ги 
спроведува сите мерки согласно закон и тој одредува кои од нив 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 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 и животни кои видливо 
страдаат или се стари и изнемоштени 

- Кога кучињата претставуваат опасност кон луѓето и други животни 
- Кога кучињата поминале минимум временски период потребен за исцрпување на 

можноста 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 за ветеринарно – медицински третман на бездомните 
кучиња од прифатилиштето за што треба да се поседува валиден склучен договор, односно во 
посебен дел за оперативно и болничко лекување во прифатилиштето доколку го поседува. 

Сите животни кои по мислење на ветеринарен доктор ги исполнуваат критериумите за 
операција се оперираат – стерилизираат. По завршената операција и постоперативно 
опоравување животните се враќаат назад во прифатилиштето, односно во делот за престој каде 
се врши нивно редовно хранење и постојан надзор од страна на обучени лица. 

Прифатилиштето се одржува согласно санитарно – хигиенските прописи: боксовите редовно се 
чистат, се врши нивна 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 јама 
на соодветна депонија, а исто така се собираат и транспортираат фекалиите и отпадот од 
прифатилиштето. 

Непосредно при напуштање на прифатилиштето кучињата се вакцинираат против болеста 
беснило и се третираат со средства против ендопаразити и ектопаразити. 



Третираните кучиња обележани со микро чип се враќаат на реонот на заловување или се 
вдомуваат. Вдомените кучиња се регистрираат во ветеринарно информативен систем. 
Приоритет ќе се дава  на вдомување на животните. 

5. ЕДУКАЦИЈА И ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО 

Подигнувањето на јавната свест е клучна за справување и хуман третман на кучињата скитници. 
Изведувачот на програмата е должен да обезбеди комуникација со граѓаните преку различни 
форми, да спроведува едукативни и промотивни активности за подигнување на јавната свест за 
постапување со бездомните кучиња, да организира акции и настани за вдомување на кучињата. 
Општина Могила во соработка со локалните образовни и социјални институции ќе ги запознава 
најмладите категории на граѓани со етичките и законски обврски на сопствениците на миленици 
преку едукативни предавања. 
За сите активности поврзани со извршување на оваа програма Општина Могила ќе ги известува 
и информира граѓаните преку соопштенија истакнати на јавни места, ВЕБ страната на општината, 
социјалните мрежи. 

6. ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ 

Се предвидува дека на територијата на Општина Могила ќе се врши заловување и третирање 
на околу 50 бездомни кучиња на годишно ниво.  

Заловувањето и третирањето на бездомните кучиња ќе се врши во секое населено место во 
Општина Могила по претходна пријава од страна на жителите во Општина Могила. 

 Спецификација  

 1.Заловување, транспорт, 

идентификација и евиденција 

 

1. Заловување на бездомни кучиња 15.000 ден 

2. Идентификација и евиденција 10.000 ден 

3. Транспорт до прифатилиште 10.000 ден 

4. Карантински престој 10.000 ден 

5. Престој во прифатилиште 15.000 ден 

   

 2.Медицински третман на кучињата  

1. Лабараториско испитување на болеста 

Лајшманиоза 

10.000 ден 

2. Стерелизација и кастрација 10.000 ден 

3. Тест за социјализација на заловените бездомни 

кучиња 

10.000 ден 



4. Постоперативно сместување и нега 10.000 ден 

5. Еутаназија  10.000 ден 

   

 Тековно одржување на 

прифатилиштето 

 

1. Обезбедување на храна, лекови и средства за 

дезинфекција 

10.000 ден 

2. Комунални трошоци 5.000 ден 

3. Ангажиран персонал 15.000 ден 

4. Непредвидени трошоци 5.000 ден 

5. Организирање на јавни настани и манифестации 5.000 ден 

 ВКУПНО: 150.000,00 

ден 

 

Средствата за реализација на активностите ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Могила 
ЗА 2022 година. 

7. ИЗВЕДУВАЧ НА ПРОГРАМАТА 

Заштитата на бездомните кучиња ќе се врши преку склучување на договор за услуги за 
"Заловување и стручен третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и 
регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот" со 
регистрирано и одобрено прифатилиште од Агенцијата за храна и ветринарство . Склучувањето 
на договорот ќе се оствари по претходно спроведување на јавна набавка согласно законските 
прописи од областа на јавни набавки.  

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Могила. 

 

 

Бр.08-865/8        Општина Могила  

21.12.2021 година                  Претседател на Совет 

                      Маргарита Груевска 

 


