
 
Општина Конче 

 
 Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ 
бр.5/02) и  член 28 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 ја донесе следната:  

                                          
 
 

П р о г р а м а  
    за контрола на популација на бездомните кучиња на  

подрачјето на општина Конче  
за 2020 година  

 
 
 
I. Вовед  
 

Програмата за контрола на популацијата на бездомните кучиња на 
подрачјето на Општина Конче за 2020 година, има за цел да гo прикаже видот и 
обемот на работите за одржување на конролата на популацијата на бездомните 
кучиња на подрачјето на  сите населените места во општината, како и начинот на 
нивното финансирање.  

Редовната контрола на бездомните кучиња ќе се реализира со примена на 
соодветна динамика и интензитет на работните операци. прикажани во 
табеларните прегледи.  

 
 
 
II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОНТРОЛАТА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА 

БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА 
  

Реализацијата на Програмата се спроведува преку:  
- Одржување на контролата на популацијата на бездомните кучиња на 

подрачјето на Конче и населените места како и депонијата и рекреативната 
населба покрај езерото Мантово.  

 
 
 

1.Контролата на популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на 
руралниот центар Конче и населените места како и депонијата и 
рекреативната населба покрај езерото Мантово 

 
Општината преку свој преставник изврши теренска контрола на својата територија 
при што беа мапирани сите бездомни кучиња нивните локации како и нивниот пол.  
Според дадените информации  изготвено е табеларен приказ на бездомни кучиња 
во општина Конче  
  
 



 

Ред.Бр. Населени Места Локација машки женски вкупно 

   1. Конче Центар и 
депонија 

      3      2      5 

   2. Лубница  центар       1       /      1 

   3. Горни Липовиќ  центар       1       /      1 

   4. Долни Липовиќ  влез на 
селото 

      1       /      1 

   5. Ракитец центар       1      1       2 

   6. Дедино влез и 
излез 

      1      1       2 

   7. Габревци  центар       1       /       1 

   8. Езерска населба 
Мантово 

 влез       1       1       2 

вкупно        10      5      15 

 
 
Во населените места Гарван,Загорци,Скоруша,Долни Радеш,Горна Враштица и 
Долна Враштица нема бездомни кучиња од причина што во овие населени места 
нема активно население.Мапирање на бездомните кучиња ке се врши  
континуирано. 
 
 
III.Заловување на бездомни кучиња на територијата на општина Конче 
 
 
Заловувањето на бездомните кучиња ќе го врши субјектот со кој има општината 
склучено договор а тоа е ДТУ,,АНРИ ВЕТ” од Стојаково општина Богданци.Целта 
на заволувањето е да се изврши:  
 
 
           1. Обележување на бездомните кучиња со поставување на околовратник во 
боја 
           2. Прегледување и вакцинирање од заразни болести 
           3. Поставување на микрочип за следење 
           4. Кастирање и јеловење 
           5. Еутанизација 
 
 
1.Обележување на бездомните кучиња ќе се прави со поставување на 
околувратник во боја се со цел да се познаваат кои кучиња се бездомни а со тоа ќе 
се има целосна контрола над нив. 
 
2.Прегледувањето на бездомните кучиња ке го врши ветеринарен лекар од 
правниот субјект ДТУ,,АНРИ ВЕТ,, се со цел да се види во каква здравствена 
состојба се и истите од страна на ветеринарниот лекар ке бидат вакцинирани од 
заразни болести. 
 
3.Поставување на чип за следење е од голема важност за општината преку овој 
чип ке може да се следи движењето на бездомните кучиња односно нивно 
мигрирање од една локација на друга.Со поставувањето на чипови ќе се има 
поголема контрола на бездомните кучиња. 
4. Кастрирањето и јеловењето е со цел да не се зголеми популацијата на 
бездомните кучиња на територијата на општина Конче.Овие операции ке ги прави 



ветеринарен лекар на правниот субјект ДТУ,,АНРИ ВЕТ,во содветни ветеринарни 
простори кои се пропишани со закон. 
5. Еутанизацијата може да се случи од две причини: 
          - кога некои од бездомното кучиња има заразна болест која може да се 
пренесе на лугето и животните 
          - Бездомните кучиња кои се многу агресивни и се потенцијална опасност за 
жителите на општина Конче. 
Еутанизацијата веднаш нема да се прави и по двете причини прво се прават 
одредени чекори односно кога некое од бездомните кучиња се утврди оти е 
заболено од заразна болест истото ќе се изолира во посебна просторија и ќе биде 
под карантин.Ветеринарниот лекар ке се обиде да го излекува ако неможе да се 
излекува тогаш се еутанизира.И во втората причина кога бездомното куче е многу 
агресивно се праќа кучето на социјализација и при враќањето назад тоа ако е пак 
агресивно тогаш се еутанизира. 
 По завршуването на горе наведените активности бездомните кучиња ке се вратат 
на нивните локаци, доколку некој од жителите на општина Конче сака да згрижи 
некое од бездомните кучиња од страна на општината ке му биде дозволено. 
 
 
IV. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА  

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа 
Програма е ДТУ,,АНРИ ВЕТ” Стојаково  од општина Богданци.  

ДТУ,,АНРИ ВЕТ” Стојаково ќе изготвува Годишна програма за работа, која 
го содржи , описот на услугата и динамиката на нивно извршување, поделбата на 
територијата по населени места преглед за секое населено место, како и 
потребните средства.  

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

 

Опис на услугата Единица 

мерка 

Кол

ичи

на 

Единечна 

цена без 

ДДВ 

Вкупна 

цена без 

ДДВ 

(3*4) 

ДДВ 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

враќање во реонот 

број 1 5500 5500 990   

Преглед број 1 300 300 54 

Лабараториско 

испитување на 

Лајшманија 

број 1 1000 1000 180 

Вакцинирање против 

беснило 

број 1 500 500 90 

Стерилизација 

(кастрација ) за куче-

машко 

број 1 1000 1000 180 

Стерализација 

(овариоктомија) за куче 

женско 

број 1 2000 2000 360 

Дехелменитзација 

(обезпаризитување) 

број 1 100 100 18 



Идентификација 

(микрочип и 

околувратник во боја) 

број 1 1000 1000 180 

Еутаназија број 1 1000 1000 180 

Заловување и транспорт 

до прифатилиште, 

транспорт до депонија 

број 1 50 50 9 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со фаталка (со 

вклучен превоз) 

број 1 50 50 9 

Асистенција за 

заловување на агресивни 

кучиња со амазонка-

дувалка со соодветен 

анестетик (со вклучен 

превоз) 

број 1 50 50 9 

Престој во прифатилиште 

од ден 

број 1 300 300 54 

Се вкупно без ДДВ: 12850(со бројки)дванаесет илјади  осумстотини и педесет  

денари 

(со зборови)                  

 
За контролата на популацијата на бездомни кучиња во Општина Конче, по 

завршувањето на договорот со ДТУ„АНРИ ВЕТ“ од Стојаково,општината ке ја 
реализира програмата преку заедничкиот проект на Центарот за развој на 
југоисточен плански регон во која влегува и општина Конче. Регионот преку 
проектот е поделен на два микро региона и има веќе изградено две приватилишта 
за бездомни кучиња и тоа по едно на двата микро региона.Едниот микро регион ги 
опфајка општините:Радовиш, Конче ,Струмица,Василево,Босилово и Ново Село. 
Вториот микро регион ги опфајка општините:Валандово,Гевгелија,Богданци и 
Дојран.Во рамките на овој проект ке бидат набавени и две специјализирани возила 
за транспорт на заловените бездомни кучиња.Исто така ке бидат комплет 
опремени двата стационара со цел решавање на проблемот со бездомните 
кучиња во наредните години на ниво на сите десет општини кој го сочинуваат  
Југоисточниот плански регион. 
 
V. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален 
ред, врши Одделението за урбанизам и комунални работи.  

Инспекциски надзор, согласно законот за Комунални дејности и Одлуката за 
комунален ред, врши општинскиот комунален инспектор инспекторот преку 
сопштенија и известувања и контроли ќе ги контролира и сите оние жители кои 
имаат домашни миленичиња(кучиња) за да постават табли на своите порти со 
ознака пази куче се со цел да не се дозволи одгледувачите на кучиња да не ги 
напуштат своите кучиња и истите да станат бездомни кучиња, а според Законот за 
благосостојба на животните инспекцискиот надзор ке го врши официјален 
ветеринар  за ветеринарство и храна. Кој исто така ке врши контрола како на 
бездомните кучиња така и на сопствениците на кучичиња и тоа дали се грижат за 
нив дали се вакцинирани од секакви болести. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
VI. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА  
Финансирањето на активностите за одржување и контролата на популацијата на 
бездомните кучиња, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина 
Конче  во висина од 60.000,оо денари.   

Цените за работите околу одржувањето, и контролата на популацијата на 
бездомните кучиња, кои ги врши ДТУ,,АНРИ ВЕТ,, од Стојаково  се дефинирани 
согласно понудата  за ваков вид на услуги.  

 
VII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ  
 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 

“Службен гласник на општина Конче”.  
 
 

 
                             
 
 

 
Број 08-1475/16                                                               Совет на општина Конче 
Дата 27.12.2019                                   Претседател, 
   Конче                       Исмаил Куртов, 

 


