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1. Впвед 
 

Прпграмата за решаваое на прпблемпт сп сппственичките и бездпмните кучиоа, пднпснп 

нерегистрирани и регистрирани кучиоа, затекнати на јавни ппвршини без присуствп на 

сппственикпт, е вп спгласнпст сп Закпнпт за заштита и благпспстпјба на живптните („Службен 

весник на РМ“бр.149/14; 149/15 и 53/16) и пбврските на ппштините кпи прпизлегуваат пд 

истипт закпн.  

Сп пваа Прпграма се утврдуваат активнпстите за третираое и здравствена заштита на 

бездпмните и сппственичките кучиоа, пднпснп мерките за намалуваое нерегистрирани и 

регистрирани кучиоа затекнати на јавни ппвршини без присуствп на сппственикпт, какп и 

кпнтрпла на нивнипт брпј; услпвите,прганизацијата и пбемпт на извршуваое, начинпт на 

финансираоетп; уреденп сп закпнски пбврски. 

„Залпви - стерилизирај – вакцинирај - врати“е прпценета какп ефикасна стратегија кпја ќе 

прпдплжи да се применува и да биде дел пд нпвата тригпдишна прпграма вп Прифатилиштетп 

за кучиоа ЈКП “Кпмуналец” Прилеп.  

Прпценката на ефикаснпст, екпнпмска исплатливпст, успешна здравствена заштита на 

кучиоата и на населениетп и етичката исправнпст на метпдата е утврдена сппред: 

 Трпшпците се еднпкратни и разумни. 

 Нема непптребни трпшпци за дплгптрајнп стаципнираое на живптните вп 
прифатилиштетп. 

 Стерилизираните/кастрираните кучиоа ппвеќе не се размнпжуваат. 

 Вратени на лпкацијата пд кпја се залпвени ја чуваат лпкацијата пд миграција на 
други единки сп штп се превенираат бплести. 

 Хпрмпналнипт статус им е урамнптежен и кучиоата не се агресивни. 

 Случаевите на каснуваоа ппадаат за 95%. 

 Нема глутници кпи се резултат на женки вп циклус. 

 Кучетп е вакциниранп, тестиранп и третиранп прптив вантрешни и надвпрешни 
паразити. 

 Обележанп е сп ушна маркица и ппзнатп му е на населениетп, а има и ппгплеми 
шанси да се вдпми. 

 Се впсппставува кпнтрпла на теренпт при штп се исклучува мпжнпста за ппјава на 
Беснилп. 

 Сп ппзитивните закпнски акти кпи гп ппфаќаат пдгпвпрнптп сппствеништвп и нивна 
дпследна примена, прпблемпт се решава ефикаснп, хуманп и трајнп. 

 

Истпвременп, вп Прпграмата за решаваое на прпблемпт сп сппственичките и бездпмните 

кучиоа се уредуваат мерките кпи ќе резултираат сп згплемуваое на пдгпвпрнпста на 

сппственичките кучиоа, спгласнп член 27 пд Закпнпт за заштита и благпспстпјба на живптните 
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(„Службен весник на РМ“бр.149/14; 149/15 и 53/16), нивнп пдгпвпрнп и спвеснп чуваое, какп 

ппчитуваое на закпнските пдредби пд Правилникпт за идентификација и регистрација на 

дпмашните миленици („Службен весник на РМ“бр.95/12 пд 01.02.2013). 

2. Оснпвни цели на Прпграмата 
 

Главнате цели на Прпграмата 2022  

 намален брпј на напуштени кучиоа кпи се напдаат на јавни ппвршини, 

 намалуваое на каснуваоата на граданите, 

 спречуваое на нарушуваое на јавнипт ред и мир, 

 намалуваое на трпшпците за плаќаое пштета на каснатите градани, 

  спречуваое на ширеое на заразни и паразитарни бплести и  

 генералнп ппдигнуваое на свеста кај граданите вп пднпс на начинпт на држеое и 
чуваое на кучиоата. 
 
 

ЈКП “Кпмуналец” Прилеп ќе ги ппстигни целите преку реализација на следните активнпсти и 

мерки: 

 Спрпведуваое на стратегијата „залпви – стерилизирај – вакцинирај – врати“ на 
бездпмните кучиоа и сите кучиоа кпи се затекнати слпбпдни на улица; 

 Вдпмуваое; 

 Вплпнтираое; 

 Едукација 
 

пднпснп казнени мерки1: 

 Казнени мерки за неспрпведуваое на закпн за физичкп лице; 

 Казнени мерки за неспрпведуваое на закпн за правнп лице. 
 

Спрпведуваоетп на пваа прпграма впсппставува т.е. гарантира минимална и кпнтрплирана 

брпјка на напущтени кушиоа на јавните места кпи ја щтитат лпкацијата пд прилив на нпви 

единки (неппзнати на населениетп, репрпдуктивнп сппспбни), сп щтп се избегнуваат 

непријатнпстите и пптещките ппследици за граданите и самите живптни. 

3. Мерки  
 

                                                           
1
Предвидени Закпнпт за заштита и благпспстпјба на живптните („Службен весник на РМ“бр.149/14; 149/15 и 

53/16), сп кпи ќе се ппттикне и дефинира пдгпвпрнптп чуваое на дпмашни миленици (забрана за 
некпнтрплиранп размнпжуваое на милениците псвен вп услпви дефинирани сп Закпнпт, какп и забрана за 
нивнп напуштаое). Спгласнп Закпн, за ппстапуваое пп пднпс на казнените мерки е надлежна Агенцијата за 
храна и ветеринарствп; 
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1) Спрпведуваое на стратегијата „залпви – стерилизирај – вакцинирај – врати“ на 
бездпмните кучиоа. 
 
Стратегијата „залпви – стерилизирај – вакцинирај – врати“ вклучува: 
 
- Залпвуваое и трансппрт на кучетп; 
- Прием и преглед пп следнипт редпслед и план: 

 Претхпднп заппзнаваое сп кучетп (ппис и ппдатпци за пптеклптп за 
живптнптп); 

 Испитуваое на ппштата спстпјба на кучетп, штп вклучува: пдредуваое на 
телесна градба, ухранетпст, темперамент, пплпжба на телптп вп 
прпстпрпт, кпнституција и тријаз (температура и дишеое); 

 Специјалнп испитуваое какп штп се преглед на кпжа и ппткпжнп сврзнп 
ткивп, преглед на слузпкпжа, испитуваое на пргани за дишеое, 
испитуваое на пргани за вареое, испитуваое на пграни за мпкреое и 
испитуваое на пргани за движеое; 

 Тестираое на лајшманипза пп акредитирана метпда; 

 Дехелминтизација (третман прптив внатрешни паразити); 

 Третман прптив надвпрешни парзити; 

 Идентификација и регистрација; 

 Стерилизација или кастрација2; 

 Вакцинација прптив беснилп; 

 Враќаое3. 
 
 

2) Вдпмуваое 
 
Ппсвпјуваое и вдпмуваое е најхуман начин за згрижуваое на напуштените 
кучиоа. Сите живптни кпи се вдпмуваат, мпра да бидат вакцинирани, 
стерилизирани и да имаат микрпчип. 
Вдпмуваоетп се пдвива сп ппстапка на пптпишуваое изјава за спвеснп и 
пдгпвпрнп чуваое какп и пппплнуваое на апликација сп цел да се има увид и 
кпнтрпла на местптп на живееое и начинпт на пдгледуваое на кучетп. Ппради 
стрпгата евиденција, пптенцијалнипт сппственик на бездпмнп куче, заеднп сп 
апликацијата треба да прилпжи и дпкумент за идентификација. Прифатилиштетп гп 
задржува и правптп на кпнтрпла на вдпмените кучиоа. 
Сп цел да се плесни и прпмпвира вдпмуваоетп на бездпмните живптни, 
прифатилиштетп спрабптува сп сите градани, љубители на живптните, какп и 
активистите и вплпнтерите кпи се залагаат за ппдпбар живпт и благпспстпјба кај 
кучиоата. 

                                                           
2
Хируршките интервенции се извршуваат вп ветеринарна устанпва, избрана пп пат на тендерска ппстапка; 

3
Однпснп ппвтпрнп враќаое на живптните на лпкацијата пд каде штп биле залпвени, дпкплку не се 

претхпднп вдпмени; 
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Истпвременп, какп ппсебна мерка за ппефикаснп вдпмуваое на кучиоата, 
секпјдневнп ќе се ажурираат и ппставуваат инфпрмации на веб ппрталпт на ЈКП 
„Кпмуналец“ – Прилеп, нп и ќе се пдржуваат едукативни-прпмптивни настани за 
вдпмуваое, какп и птвпрени денпви за ппсета. 
 

3) Вплпнтираое 
 
Вплпнтираоетп е начин на пружеое на љубпв и грижа на живптните кпи се 
напуштени или злпупптребувани пд нивните сппственици или рпдени на улица и 
бараат нпв дпм. Тие најчестп се ппвредни, бплни, истрауматизирани и се вп пчајна 
пптреба за љубпв и грижа.  
Вплпнтерите ќе имаат задача да ппминуваат време сп живптните и да се грижат за 
нив вп перипдпт дпдека се лекуваат, пднпснп вп рекпвалесцентнипт перипд. 
Вплпнтерите ќе имаат задача да ги шетаат кучиоата, да им спремаат храна, да ја 
пдржуваат хигиената вп бпкспвите и да ппминуваат време придруженп сп мнпгу 
љубпв и внимание. Истпвременп, за пние вплпнтери кпи се заинтересирани за 
ппквалитетна едукација мпжат да дпбијат спвети за правилна нега и третман на 
кучиоата, какп и да присуствуваат на ветеринарните интервенции кпи ќе бидат 
изведувани вп прифатилиштетп. 
 
Ова е пдлична шанса слпбпднптп време да се ппминува на еден хуман начин, нп и 
да се ппмпгне на заедницата и ппштествптп. 
 

4) Едукација 
 
Една пд мерките на пваа Прпграма е едукација и инфпрмираое на јавнпста сп 
активнпстите на истата. Образпваниетп е еднo пд дплгпрпчните ппзитивни 
решенија за кпнтрпла на бездпмните кучиоа, па затпа пд фундаменталнп значеое 
е прпмпвираое на едукативни кампаои. За да се ппстигнат сппменатите резултати, 
вп пвие кампаои ппкрај сппствениците на живптни, ќе се вклучат сите градани 
(впзрасни, млади и деца) сп вклучуваое на сите релевантни чинители (на пример, 
училиштата и медиумите), какп и лудетп кпи рабптат сп живптни (пднпснп 
ветринарите, ветинарните техничари, ракпвпдителите на приватните ветеринарни 
станици итн.)преку прганизираое на јавни трибини, едукативни предаваоа, 
интерактивни рабптилници, хуманитарни акции и сл. Тука, пспбенп се истакнува  
 
делпт на едукација кај најмладите, бидејќи е мнпгу важнп да знаат какп да се 
пднесуваат сп бездпмнп куче и какп да му пристапат. 
 
Главните аспекти се пднесуваат на следнпвп: 
 

- Да се впведе кпнцептпт на пдгпвпрнп сппствеништвп, вакцинација, 
идентификација и регистрација, какп и редпвнп прпчистуваое пд надвпрешни и 
внатрешни паразити; 
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- Да се ппттикнат и прпмпвираат најдпбрите практики пд спседните земји; 
- Да се едуцираат граданите и да се прпмпвира ппчитуваоетп на биплпшките, 

психплпшките и етплпшките пптреби на милениците; 
- Да се ппттикнат вплпнтерствптп вп прифатилиштата за кучиоа и пдгпвпрнптп 

вдпмуваое; 
- Да се пхрабри вдпмуваоетп на бездпмни кучиоа; 
- Да се ппттикнат лудетп да пријавуваат малтретираое, злпупптреба и убиствп на 

живптни дп сппдветните пргани. 
 

 Нашела на функципнираое на Прифатилищтетп за кушиоа ЈКП “Кпмуналец”- Прилеп 

Прифатилиштетп за кучиоа е изграденп сппред прппишани стандарди пд Агенцијата за храна и 

ветеринарствп, претставува градба пд птвпрен тип пд 13 индивидуални бпкспви. Сместенп е вп 

населба Стпчен пазар сп пддалеченпст 600 -650 метри пд најблиските живеалишта пд градпт на 

адреса “Трајкп Никплпски” бб. 

Нпсители на дејнпста се: Дпктпр пп ветеринарна медицина, двајца ветеринарни техничари и еден 

залпвувач (сите сертифицирани пд Факултетпт за ветеринарна медицина, Скппје) Искуствптп вп 

ветеринарната практика и рабптата сп кучиоата гп демпнстрираат преку прпфесипнални вештини 

при рабптата, гп ппзнаваат Закпнпт за здравствена заштита и благпспстпјба  на живптните и се 

залагаат за негпвп применуваое вп практика. 

Теренската кпнтрпла ппдразбира присутнпст на теренпт, прибираое на инфпрмации пд граданите, 

заппзнаваое сп движеоетп на бездпмните кучиоа, кпнтакти сп граданите и спветуваое за 

правилнп ппстапуваое сп живптните. 

Ветеринарната заштита на живптните се пбезбедува пд страна на перспналпт на избраната пп 

тендер ветеринарна устанпва. 

Сместуваоетп на кучиоата вп Прифатилиштетп “ЈКП Кпмуналец” е привременп. Кучиоата се 

заштитени, безбедни, се негуваат и спцијализираат. За нивната исхрана се кпристи специјална 

цврста храна за кучиоа пд прпизвпдетел избран пп тендер. 

Нпсители на дејнпста се: Дпктпр пп ветеринарна медицина, двајца ветеринарни технишари и 

еден залпвуваш (сертифицирани пд Факултетпт за ветеринарна медицина вп Скппје) 

 

 
 Р.бр. 

        
       РАБОТНО МЕСТО 

         Брпј на  
изврщители, 2022 

1 Дпктпр ппветеринарна медицина          1 

2 Референт-щинтер          1 

3 Залпвуваши на живптни          2 

4 Хигиенишар           

                                                                       Вкупнп:          4 
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     Ветеринарната защтита на живптните се пбезбедува пд страна на перспналпт на избраната пп 

тендер ветеринарна устанпва. 

За целпснп да се спрпведе Прпграмата за рабпта вп 2022 гпд. Пптребнп е да се пбезбедат 

финансиски средства за трпщпци пд брутп/нетп плата на врабптените. СО пглед на тпа щтп ЈКП 

“Кпмуналец” – Прилеп, нема прихпди пп пвпј пснпв, пптренп е Лпкалната сампуправа да даде 

спгласнпст за план за врабптуваое на три дппплнителни изврщители. за лишен дпхпд и 

ппважешки кплективен дпгпвпр: Нпвпгпдищна награда, Регрес за гпдищен пдмпр и Јубилејна 

награда. 

Р. 
бр. 

          
         Рабптна ппзиција 

Изврщител/
2022 

Изврщител/
2023 

Брутп 
плата/мес. 

Вкупнп 
гпдищнп 
2022 

1 Дпктпр пп ветеринарна медицина      1/12         1 42.496,00 509.952,00 

2 Референт-щинтер      1/12         1 36.796,00 441.552,00 

3 Залпвуваш на живптни      2/12         2 35.156,00 421.187,00 

4 Хигиенишар                1 30.799,00 369.588,00 

                                                            ВКУПНО:      4/12      5/12 145.247,00 1.742.279,00 

                                                                                                                                       

Табеларен приказ на дпдатпци на плата 2022/2023 

Р. 
бр 

     
          
            Рабптна ппзиција 

Изврщители
/месеци 
2022 

Изврщители
/месеци 
2023 

   НН/ 
регрес за 
     ГО             

    Вкупнп  
  гпдищнп 
      2022 

1 Дпктпр пп ветеринарна медицина     1/12          1 30.434,00 30.434,00 

2 Референт-щинтер     1/12          1 30.434,00 30.434,00 

3 Залпвуваш на живптни 1     1/12          1 30.434,00 30.434,00 

4 Залпвуваш на живптни 2     1/12          1 30.434,00 30.434,00 

                                      ВКУПНО:     4/12 мес. 4/12 мес.  121.736,00 

 

Забелещка : Дп кплку се пбезбедат пптребните инвестиции пд специјалнптп впзилп за 

залпвуваое , тпгащ вп делпт на трпщпци пп пснпв на исплата на плати и надпместпци пд плати 

ќе биде згплемен вп зависнпст пд пптребата за реализираое вп целпст на неппхпдната рабпта 

кпја прпизлегува пд ппкружуваоетп . 

 

 Залпвуваое и трансппрт 
 
Прпцеспт на залпвуваое на бездпмните кушиоа претставува првата 
прпцедура вп прифаќаое на кушиоата. Квалитетпт на залпвуваоетп, 
пднесуваоетп на перспналпт кпн јавнпста и пспбенп кпн залпвените 
живптни дава ппзитивна слика за целата активнпст, секакп без да ги 
траумира живптните, излпжи на физишка и психплпщка бплка,  а 
ппследпвателнп и да не предизвика несакани реакции пд лицата вп 
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неппсредната пкплина кпи се грижат за кушиоата, нп и слушајните 
минуваши. Заради тпа, перспналпт е сппдветнп ппдгптвен и сертифициран 
за кпристеое на метпдите за хуманп залпвуваое, без предрасуди кпн 
бездпмните кушиоа и сппспбен да кпнтактира сп лудетп на нашин кпј нема 
да ја кпмпрпмитира акцијата. Рабптниците ангажирани за залпвуваое на 
бездпмните живптни се ппремени сп сппдветна унифпрма и средства за 
лишна защтита, какп и ппрема: сппдветнп впзилп и прикплка, јамки и 
мрежи за залпвуваое, кпрпи-кафези за трансппрт, пкплувратници и 
впдилки, сппдветни средства и ппрема за евиденција и идентификација 
на залпвените живптни. 
Трансппртпт пд местптп на залпвуваое дп стаципнарпт се врщи сп 
специјалнп впзилп ппременп сп сппдветна ппрема за сместуваое на 
живптните. 
Унифпрмите и впзилптп се виднп пбележени сп натпис. 

 

                                               ГОДИШНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Вп 2019 гпдина, се залпвени вкупнп 140 кушиоа, 78 женски и 62 мащки 

Вп 2020 гпдина, се залпвени вкупнп 110 кушиоа, 60 женски и 50 мащки 

Вп 2021 гпдина, се залпвени 92 кушиоа, 62 женски и 30 мащки 

Вп 2022 гпдина, дп 8 месец се залпвени 65 кушиоа, 39 женски и 26 мащки 

Вп 2023 гпдина, се планира залпвуваое на минимум 100 кушиоа  
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 Бездпмните кушиоа се вклушуваат вп Прпграмата за здравствена защтита 
пп следнипт редпслед:  

  
 Микрпшипираое  
 Тестираое за Лајщманија пп акредитирана медпта на Факултетпт за ветеринарна 

медицина вп Скппје 
 Дехелминтизација (третман прптив вантрещни паразити) 
 Третман прптив надвпрещни паразити 
 Стерилизација/кастрација 
 Вакцинација прптив Беснилп 
  

Сите третмани се знашајни за да се дпбие куше кпе е здравп и 

идентифициранп вп дата база на единствен систем за регистрација и 

идентификација вп државата,  да се исклуши ппстпеое на Лајщманија кпја 

мпже да ја пренесува на други кушиоа и луде, да се спреши щиреое на 

паразитарни и заразни бплести, нема да се размнпжува и мнпгу е важнп щтп 

придпнесува за спрешуваоетп на Беснилп. Истпвременп, сп престпјпт вп 

Прифатилищтетп вп перипд пд 30 дена, кушетп дпбива щанса да биде 

вдпменп или сп ущна маркица вратенп на лпкацијата каде щтп е залпвенп. 

Ппкрај здравтвената защтита кпја им се пвпзмпжува на залпвените кушиоа  

трпщпкпт кпј се прави кпн избраната ветеринарна устанпва, Прифатилищтетп 

има гпдищни трпщпци вп пптрпщен материјал, ситен инвентар и храна за 

кушиоата. 

                                                   Финансиска рамка за трпщпци за здравствена защтита за 2023 

Р. Бр.  Залпвени и третирани 
кушиоа  

Брпј на 
кушиоа 

Вкупен трпщпк за 
здравствена защтита 
за еднп куше 

Вкупен трпщпк за 
здравствена защтита  
вкупнп 

1. Здравствена защтита на 
мащки кушиоа 

50 3435,00 171,750,00 

2. Здравствена защтита на 
женски кушиоа 

50 4851,00 242,550,00 

                                                             Вкупнп: 414.300,00 

 
 

Р. Бр. Цена на храната за кушиоа за еден кг Трпщпк за еден 
месец 

Вкупен трпщпк за една 
гпдина 

1. 75,00 6000,00 72,000,00 

                                                            Вкупнп: 72,000,00 

 

 

 



  ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ,, - ПРИЛЕП     048/428 992 
 

 

Инвестиципнен план 
                                       Сет Дувалка за залпвуваое на бездпмни кушиоа 

                                             Прпдукти вп сетпт Кплишина Цена вп ден.  
+ ДДВ  18% 

1. Цевка за дуваое сп прилагпдуваое на уста 
1,5 метар дплжина, щирина 14 мм       

        1  

2. Лесен щприц сп цевка пд 5 мл               5  

3. Игла за дувалка 
щирина 1,2мм / дплжина 38мм   

        5  

4. Игла за пбука щирина 
1,5мм / дплжина 30мм      

        5  

5. Кпмплет за пплнеое, щприцеви пд 5 мл               1  

6.  Сет за шистеое сп вплнена шетка, щирина 14мм               1  

7.  Футрпла за дувалката                 1  

                                                                                                 40.000,00 

 

         Рабиес ракавици (ракавици за максимална защтита пд пенетрација на заби) 

1. Дизајнирани за максималнп и вещтп ракуваое сп 
кушиоа 

  

2. Отппрни на сешеое   

3. Огнпптппрни   

4. Обезбедуваат защтита пд пенетрација на заби   

5. Дебелина пд 31цм сп силна внатрещна ппстава за да 
спреши пщтетуваое на раката 
                                      

  

6.  Кплишина    3  

                                                                                          6.000,00 18.000,00 

         

                                                                    Кафез за куше 

1. Сп преклппуваое, силен и издржлив, сампактивирашки   

2. Се активира сп затвпраое (спущтаое) на врататa и 
сампзаклушуваое ппд дејствп на мала тежина на 
кушетп, на специјална плпша мпнтирана на ппдпт 

  

3. Механизмите се лпцирани вп надвпрещнпста на 
кафезпт за да се превенира самппслпбпдуваое на 
кушетп 

  

4. Кпнструкцијата е пд мрежеста и издржлива мрежа сп 
гплемина пд 5.08 x 5.08 цм, направена пд шелик, а 
пблпжена сп цинк 

  

5. Димензии: 
дплжина 131 цм 
щирина 52 цм 
висина 61 цм 
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Тежина 17 кг 

6. Кплишина 5  

  9.000,00 45.000,00 

                                    

Флексибилен  фаќаш за кушиоа 

1. Флексибилен, сп виспк квалитет   

2. Спздаден е пд флексибилна ппликарбпнатна щипка, сп 
дплжина пд 1200мм, ппкриена е сп пластика 

  

3. Фаќаш кпј рабпти на принцип прилепуваое, плетенипт 
кабел се фиксира на главата на живптнптп и сп 
птпущтаое, автпматски се спздава пкплувратник 

  

4. Кплишина 5  

  6.000,00 30.000,00 

 

                                               

Фаќаш сп брзп автпматскп пслпбпдуваое 

1. Пластишнп пблпжена  јамка кпја се фиксира, се 
затегнува и автпматски се заклушува 

  

2. Кабел кпј пвпзмпжува лизгаое на јамката, сп цврст 
стплб за безбеднп ппвлекуваое, задржуваое и 
затегнуваое на главата на живптнптп 

  

3. Дплжина 152 цм   

4. Кплишина 5  

  7.500,00 37.500,00 

 

Дрвени куќарки за кушиоа 

1. Дрвена куќарка за куше кпја мнпгу леснп се 
мпнтира, впдпптппрна и лесна за пдржуваое 
и шистеое 

Кплишина   

2. Димензии за средна:  
(надвпрещнп) 
Дплжина 104 цм 
Ширина 76 цм 
Висина 79 цм 
 
(внатрещнп) 
Дплжина 89 цм 
Ширина 58 цм 
Висина 68 цм 
 

6 13.000,00 78.000,00 

3. Димензии за гплема: 9 15.000,00 135.000,00 
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(надвпрещнп) 
Дплжина 122 цм 
Ширина 93 цм 
Висина 95 цм 
 
(внатрещнп) 
Дплжина  106 цм 
Ширина 75 цм 
Висина  84 цм 

    213.000,00 

 

                               

Пнеуматска пущка за успиваое на живптни (сп анестетик) 

1. Вкупна дплжина: 113 цм   

2. Тежина: 3,3 кг   

3. Цевка:  80цм калибар: 11/13/16 мм сппред избпрпт 
1, 2, 3 и 5 мл стрелки вп калибар пд 11мм, 
5, 10, 15 и 20 мл вп калибар пд 13мм 
1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 мл вп калибар пд 16мм 

  

4. Дпмет: 60-70 метри, максимум 130 м зависнп пд 
стрелките 

  

5. Притиспк на впздух: кпнтинуиранп дп 16 бари 
 

  

6. Снабдуваое сп впздух: CO2 ампули 16 или 45 грами 
 

  

7. Енергија на стрелките: ппгплема пд 7,5 Ј (чули)   

8. Кплишина 1  

  120.000,00 120.000,00 

 

                                              Технишка спецификација на впзилптп: 

Впзилп сп две седищта  

Мптпр дизел мин. ЕУ 5 стандард  

Рабптна зафатнина: мин. 1200 цм3  

Максимална силина мин. 66Kw  

Дплжина на впзилптп мин.4700мм  

Менуваш мануелен  

Сервп управуваш сп висинскп ппдесуваое  

Електрика на предни стакла  

Клима уред (грееое и ладеое)  

Централнп заклушуваое и птклушуваое  

Лизгашки врати пд лева страна и десна страна  

Резервнп тркалп сп димензии исти какп впзилптп  
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Систем на кпшници сп ABS или еквивалентнп  

Впздущнп пернише за впзаш  

Десет метални  трансппртни кафези  

Нелизгашки материјал на патпс/ппд  

Пплици за сместуваое на ппрема  

ПП апарат C-6  

Гаранција на впзилптп сп минимум 3 (три) гпдини или изминати 100.000 км  

Апарат за дезинфекција на раце – ппција  

Систем за навигација сп пплнаш за навигација  

Цена вп ден.  + ДДВ  18% 3.000.000,00 

 

НАПОМЕНА: Специјалнптп впзилп планиранп вп пваа Прпграма за рабпта ќе се набави, пднпснп 

е пптпищан дпгпвпрпт за негпва набавка  преку  Прпграмата за ппддрщка на Пелагпнискипт 

плански регипн, сп ппддрщка пд финасиски средства пд Министерствптп за Лпкална сампупрва. 

Останатите планирани набавки ќе се реализираат вп спрабптка и врз пснпва на финасиските 

мпжнпсти на Лпкалната сампупрва. 

                     

 

 

 

  Табеларен приказ на сите планирани трпщпци за 2023 гпдина: 

Р. 
бр. 

       Трпщпци за стаципнар     Кплишина  Ед. цена Вкупнп планиранп за 
2023 гпдина врз база на 

2022 гпдина 

1 Гпривп 1.500л 100,00                             150.000,00 

2 Ситен пптрпщен материјал (вкупнп)                                  80.000,00 

3 Храна за кушиоа 1.200кг 75,00                                90,000,00 

4 Пптрпщена енергија KW                                 40.000,00 

5 Пптрпщена впда M3                                10.000,00 

7 Трпщпци пп тужби пд градани за 
пщтета 

 60,000,00                             
1.300.000,00 

8 Трпщпци за ветеринарни услуги 100 3435,00 м  
4851,00 ж 

                            414.300,00 

                                                                  Вкупнп:                            2.084.300,00 
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    Р Е К А П И Т У Л А Р 

Р. 
бр.  Оснпвни трпщпци за прифатилищтетп за 2023 гпдина Вкупнп/ден. 

1. Вкупнп пптребни финансиски средства за плати 1.742.279,00 

2. Вкупнп пптребни финансиски средства пп кплективен дпгпвпр        
(4 врабптени) 

   213.038,00 

3. Ветеринарни услуги, храна и исплата на пщтета, гпривп, пптрпщен 
материјал, енергија и впда 

2.084.300,00 

                                                                                                                                                
Вкупнп: 

4.039.617,00 

4. Инвестициска прпграма    3,503,500,00 

Вкупнп трпщпци + инвестиции 7.543.117,00 
- Вкупнп пптребни финансиски средства за 2023 гпдина, за непрешенп функципнираое на 

прифатилищтетп за бездпмни кушиоа, Лпкалната сампуправа пптребнп е да пбезбеди 

4.039.617,00. 

- Инвестициските пптреби сп вреднпст пд 3.503.500,00 денари, да се пвпзмпжат вп 

зависнпст пд финасиската спстпјба на Лпкалната сампуправа вп 2023 гпдина. 

 

  Изгптвил: 

Лилјана Пурдеска Силјанпска 

 Таоа Барлакпска   

  

 Одпбрил:   

Снежана Никплпва 

                                                                                   ЈКП,, Кпмуналец’’- Прилеп 

                                                                                                                                    Рубиншп Абращпски  

                                                                                                                           _________________________ 

                                                                                                                                            директпр 


