
  

                                                                    
                                               

 Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и  

член28 став 3 од Законот за заштита и благосостојба на животните( Сл.весник на РМ 

бр.149/14;149/15 и 53/16) и член 11 став 1 точка 44 од Статутот на општина Kонче,  

Советот на општина Конче  на седницата одржана на ден 27.12.2019 година го донесе 

следниот:  

                                                      ПЛАН  

 ЗА КОНТРОЛА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2020 год. 

 

1. Распоред и динамика     
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Опис на услугата Единица 

мерка 

Кол

ичи

на 

Единечна 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ Месец 

(период) 

планирани 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

враќање во реонот 

број 1 5500 5500 990   јануар до 

декември 

 

По потреба 

Преглед број 1 300 300 54 Јануар до 

декември 

По потреба 

Лабараториско 

испитување на 

Лајшманија 

број 1 1000 1000 180  

Јануари 

додекември 

 

По потреба 

Вакцинирање против 

беснило 

број 15 500 7500     1350 Јануар до 

декември 

Еднаш 

годишно 

Стерилизација 

(кастрација ) за куче-

машко 

број 2 1000 2000 360 Јануар до 

декември 

Еднаш за 

повеќе 

години 

Стерализација 

(овариоктомија) за куче 

женско 

број 3 2000 6000 1080 Јануар до 

декември 

Еднаш за 

повеќе 

години 

Дехелменитзација 

(обезпаризитување) 

број 10 100 1000 180 Јануари до 

декември 

Еднаш 

годишно 

Идентификација 

(микрочип и 

околувратник во боја) 

број 5 1000 5000 900 Јануари до 

декември 

Еднаш за 

повеќе 

годишни 

Еутаназија број 1 1000 1000 180 Јануари до 

декември 

Еднаш за 

секугаш 



Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

транспорт до депонија 

број 1 50 50 9 Јануар до 

декември 

По потреба 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со фаталка (со 

вклучен превоз) 

број 1 50 50 9 Јануар до 

декември 

По потреба 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со амазонка-

дувалка со соодветен 

анестетик (со вклучен 

превоз) 

број 1 50 50 9  

Јануар до 

декември 

 

По потреба 

Престој во прифатилиште 

од ден 

број 1 300 300 54 Јануар до 

декември 

По потреба 

Се вкупно со ДДВ: 35.105 денари 

(со зборови) тридесет и пет илјади и сто и пет  денари                

  

 

 

2.Други активности 

2.1.Контроли на комунален инспектор на одгледувачи на кучиња и бездомни кучиња  јануар до 

декември  по потреба                 

2.2.Контроли на официјален ветеринар за ветеринарство и храна на одгледувачи на кучиња и 

бездомни кучиња како и спроведување на планот и програмата на општина Конче  од јануар до 

декември  по потреба                                                                                                                                         

2.3.Соработка и активности со други надлежни органи 

2.4.Учество на работилници,семинари,обуки и др. 

2.5.Административни работи 

 

Овoј План влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на 

општина Конче”.  

 

 

Број 08-1475/17                                                               Совет на општина Конче 

Дата 27.12.2019                                     Претседател, 

   Конче                          Исмаил Куртов, 

 


