П Р О Г Р А М А
за работа за Стационар за згрижување на животни скитници
(Шинтерска служба) – на Општина Прилеп
за 2020 год.

септември 2019

1. ПРИФАТИЛИШТЕ

Во должноста со справување со проблемот со бездомните кучиња, овластен
правен субјект од страна на Општина Прилеп е ЈКП „Комуналец“ - Прилеп, да ги
работи активностите поврзани со бездомните кучиња и нерегистрираните
кучиња. За таа цел, ЈКП „Комуналец“ – Прилеп, има изградено прифатилиште
за бездомни и нерегистрирани кучиња со оддалеченост од 600-650 метри од
најблиските живеалишта од градот на адреса „Трајко Николоски“ бб. на самата
периферија на градот Прилеп.
Прифатилиштето е изградено според пропишаните стандарди од Агенцијата за
храна и ветеринарство и истото се состои од 12 индивидуални боксови одвоени
едни од други на начин да се оневозможни контаминација со измет и урина од
два соседни бокса. Боксовите се изградени со соодветна жичена ограда и
истата е направена да не предизвикува повреди кај животните.

Прифатилиштето се состои од следните простории:
-

Просторија за прием на животните;
Просторија за прегед;
Просторија за држење на животните;
Просторија за карантин на животните;
Просторија за персоналот;
Испуст, односно простор каде кучињата слободно се движат.
Носители на дејноста се: доктор по ветеринарна медицина, двајца ветеринарни
техничари и еден заловувач (сертифицирани од Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје).Според моменталниот капацитет на прифатилиштето и
направените анализи, постојаните вработени ги задоволуваат потребите на
Општина Прилеп.
р.бр
.

РАБОТНО МЕСТО

БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ

1

Доктор по ветеринарна медицина

1

2

Референт- шинтер

1

3

Заловувачи на животни

2

Вкупно

4

Ветеринарната заштита на животните се обезведува од страна на персоналот
на избраната по тендер ветеринарна установа.
За целосно да се спроведе Програмата за работа во 2020 год. потребно е
да се обезбедат финасиски средства за трошоци од бруто/ нето плата за
вработените. Со оглед на тоа што ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп, нема
приходи по овој основ, потребно е Локалната самоуправа да обезбеди
1.261.137,оо ден и Новогодишна награда од 10.000,оо ден, Регрес за
годишен одмор 13.000,оо ден или вкупно 92.000,оо ден

р.
бр.

Извршител/
месеци

Бруто плата /
месец

Вкупно
годишно

1/12

29.741,oo

356.892,оо

2 Референт- шинтер

1/12

29.109,oo

349.308,оо

3 Заловувач на животни 1

1/12

23.770,oo

285.240,оо

4 Заловувачи на животни 2

1/12

22.480,oo

269.760,оо

1

Работна позиција

Доктор по ветеринарна
медицина

Вкупно:

1.261.137,оо

Табеларен приказ на бруто плата
Извршител/
месеци

Новогодишна
награда/
Регрес за
год. одмор

Вкупно
годишно

1

23.000,oo

23.000,oo

2 Референт- шинтер

1

23.000,oo

23.000,oo

3 Заловувач на животни 1

1

23.000,oo

23.000,oo

4 Заловувачи на животни 2

1

23.000,oo

23.000,oo

р.
бр.

1

Работна позиција

Доктор по ветеринарна
медицина

Вкупно:

92.000,оо

Табеларен приказ на додатоци на плата

2. СТРУЧНА РАБОТА И РАБОТНИ ОБВРСКИ
Стационарот за згрижување на кучиња скитници врши заловување и транспорт
на кучиња, медицински третман, стерилизација (овариохистеректомија и
орхиектомија), еутаназија. Сите работни обврски и задачи ги извршува
согласно Закон и во осработка со овластена ветеринарна установа.


Заловување и транспорт
Процесот на заловување на бездомните кучиња претставува првата
процедура во прифаќање на кучињата. Квалитетот на заловувањето,
однесувањето на персоналот кон јавноста и особено кон заловените
животни дава позитивна слика за целата активност, секако без да ги
траумира животните, изложи на физичка и психолошка болка, а
последователно и да не предизвика несакани реакции од лицата во
непосредната околина кои се грижат за кучињата, но и случајните
минувачи. Заради тоа, персоналот е соодветно обучен и сертифициран
за користење на методите за хумано заловување, без предрасуди кон
бездомните кучиња и да способни да контактираат со луѓето на начин кој
нема да ја компромитира акцијата. Работниците ангажирани за
заловување на бездомните животни се опремени со соодветна
униформа и средства за лична заштита, како и опрема: соодветно
возило и приколка, јамки и мрежи за заловување, корпи-кафези за
транспорт, околувратници и водилки, соодветни средства и опрема за
евиденција и идентификација на заловените животни.

Транспортот од местото на заловување до стационарот се врши со
специјално возило опремено со соодветна опрема за сместување на
животните.
Униформите и возилото се видно обележени со натпис.


Медицински третман
Бездомните кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња,
затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот, подложат
на клинички преглед, проследен со испитување на лајшманиоза,
понатаму хируршки зафат – стерилизација или кастрација, вакцинација,
прочистување од внатрешни и надворешни паразити, како и чипирање,
односно обележување на бездомните кучиња со ушна маркица на начин
кој нема да му причинува никаква болка или траума и регистрација и
идентификација. Секое животно е евидентирано во дата база на
податоци во единствениот центар за идентификација и регистрација при
Агенција за храна и ветеринарство.



Стерилизација (овариохистеректомија и орхиектомија)
Стерилизација е најефикасна мерка која спречува неконтролирано
размножување, намалување на бројот на напуштени кучиња на јавни
површини и регулација на бројката на популација и прифатилишта. Исто
така, воспоставува контрола и репродукција на сопствениците на
кучиња, така што во наредните 3-4 години целосно би се решил овој
проблем на напуштени кучиња.
Стерилизацијата на женските и кастрацијата на машките животни се
врши после детален клинички преглед. Сите животни кои по мислење на
ветеринарот, ги исполнуваат критериумите за операција се оперираат –
стерилизираат и кастрираат.
По завршената операција, оперираните животни се сместуваат во
овластената ветеринарна установа каде што е извршена операцијата
каде што престојуваат во период од еден ден за машките кучиња и дватри дена за женските кучиња. Во постоперативниот период животните се
сместуваат во наменските кафези, односно боксови, се врши редовно
хранење и се под постојан надзор од соодветни стручни лица. Боксовите
во стационарот редовно се чистат, се врши дезинфекција и
дезинсекција, а по потреба и соодветна дератизација на целиот простор
на стационарот.



Еутаназија
Еутаназија е постапка при која со помош на лекарства се предизвикува
лесна и безболна смрт на кучињата кај кои ветеринарен лекар
констатирал неизлечлива болест, болка поради која животното пати,
односно опасни кучиња кои што нанеле телесни повреди и смрт,
односно агресивни кучиња.
Според оваа Програма еутаназијата се изведува на кучиња кои се
позитивни на тестот за лајшманиоза, кучиња кои без причина нападнале
човек и му нанеле телесни повреди и смрт, кучиња кои се затекнати во

организирана борба на животни и на тестот за социјализација е
утврдено дека се агресивни, кучиња од одредени раси и нивни мелези
кои заради нивните расни карактеристики можат да претставуваат
опасност за луѓето и животните и кучиња кои на тестот за социјализација
се прогласени за опасни.
3. ГОДИШНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ
За во целост да се реализира Програмата за работа за 2020 год. Стацинарот за
згрижување на кучиња скитници прави и материјални годишни трошоци.
Здравствена заштита на едно женско куче е 4851 ден. плус заловување 900
ден.
Здравствена заштита на едно машко куче е 3435 ден. плус заловување 900 ден.
Кастрација на машко куче е поедноставен, полесен и побрз оперативен зафат,
а со тоа и пониска цена од Стерилизација на женско куче и од тука е разликата
во вкупната цена.
Програмата вклучува:
- Чипирање
- Тест за Лајшманиоза
- Дехелминтизација (третман против внатрешни паразити)
- Кастрација/Стерилизација
- Вакцинација против Беснило
- Ушна маркица
- Вдомување (вдомувањето не се наплаќа)
Со ваквата Програма се постигнува:
- намалување на бројот на скитници (бидејќи тие се вдомуваат, досега се
вдомени 50% од заловените кучиња)
- спречување на размножување, лутање и агресивност
- важна алка во спречување на беснилото е масовната вакцинација против
беснило
- Поттикнување на вдомување и спасување на кучиња
Во 2019 година до месец август заловени и комплетен третман е извршен на 78
машки кучиња и 62 женски кучиња. Со оглед што 2019 година беше прва година во
која се врши целосен третман на кучињата и работата е во постојана евалуација за
2020 година предвидуваме да се под здравствена заштита 220 машки кучиња и 200
женски кучиња.
р.
Заловени и третирани кучиња
бр.

Број на кучиња

Бруто плата /
месец

Вкупно
годишно

1

Здравствена заштита на
машки кучиња

180

3435,оо

618.300,оо

2

Здравствена заштита на
женски кучиња

160

4851,оо

776.160,оо

Вкупно:

1.394.460,оо

Табеларен приказ на трошоци за здравствена заштита

Покрај здравствената заштита која им се овозможува на заловените кучиња
скитници и трошокот кој се прави кон избрана ветеринарна установа,
Стационарот има годишни трошоци во потрошен материјал, ситен инвентар и
храна за кучињата во прифатилиштето и на терен.

р.
бр.

Трошоци за стационар

1 Бензин
2

Ситен потрошен
материјал(севкупно)

3 Храна за кучиња
4 Потрошена енергија

кг,литри, парче
Единечна
или просек
цена/месеци

2000л.
53,20
годишно
По потрошен
просек од 2018
/
и просек до
август 2019
По потрошен
просек од 2018
/
и просек до
август 2019
просек
12 x 2000,оо

5. Потрошена вода
6. Мобилни телефони

Вкупно

106.400,оо
130.000,оо

120.000,оо
24.000,оо

просек

12 x 500,оо

6.000,оо

2 мобилни

12 x 420,оо

5.040,оо

Вкупно:

391.440,оо

Инвестициска програма во делот на Стационарот за третман и
згрижување кучиња скитници
За во целост да се изврши Програмата за 2020 година, со средства од Локалната
самоуправа потребно е да се набави: машина за перење на боксови, комора

за мрши, транспортно возило за кучина скитници со опрема за заловување.
ред.
бр.

Опис на потребна опрема

Количина

Вкупна вредност
со ДДВ

1 Машина за перење на боксови

1

Парче

100.000,00 ден

2 Комора за мрши

1

Парче

100.000,00 ден

1

Парче

600.000,00 ден

3

Транспортно возило за кучина
скитници со опрема за заловување

800.000,00 ден

Вкупно

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НА ПОТРЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
ЗА СТАЦИОНАР ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА КУЧИЊА СКИТНИЦИ
(Основни трошоци + инвестиција)
ред.
бр.

1
2
3
4

ТРОШОЦИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ(позиција), енергија,
потрошен материјал, ситен инвентар, набавка на опрема
и основни средства(инвестиција)

Вкупно потребни финансиски средства за плати
Вкупно потребни финасиски средства за
Новогодишна награда и Регрес за годишен одмор
Здравствена заштита и третман на машки и
женски кучиња
Ситен инвентар и потрошен материјал

Вкупно

[ден]

=

1.261.137,оо

ден.

=

92.000,оо

ден

=

1.394.460,оо

ден

=

391.440,оо

ден.

3.139.037,оо

ден.

Вкупно трошоци за работа на Стационар 1+2+3+4:
3

Инвестиција во основни средства и опрема

=

800.000,00

ден.

В к у п н о 1+2+3+4+5 :

=

3.939.037,оо

ден.

Во 2020 година за непречено да функционира Стационараот за згрижување на
кучиња скитници, Локалната самоуправа потребно е да обезбеди 3.139.037,оо
ден.
Додека за планираната инвестиција од 800.000,оо ден, ЈКП ,,Комуналец,, Прилеп ќе изврши набавка доколку Локалната самоуправа на Општина Прилеп,
ги има, и ги одобри овие финасиски средства.
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