
 
 
 Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. 
весник на РМ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – 
пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот 
на општина Струмица на седницатa  одржана на 29.12.2010 година, 
донесе 
 
 

П  р  о  г  р  а  м  а 
за активностите на општина Струмица за  

поддршката на НВО секторот во 2011 година 
 
 
 

 
I. Ц е л и 
 

 Основни цели на оваа Програма за активностите на општина 
Струмица за поддршката на НВО секторот во 2011 година се: 
 

1.Грижата за младите и соработка со НВО секторот во согласност 
со можностите. 

2.Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и 
здруженијата на граѓани. 

3.Афирмација на општина Струмица како општина со развиена 
мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО. 

 
 
II.Активности 
 
За реализирање на целите на оваа Програма општина Струмица 

ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање 
сите свои технички и човечки ресурси. 

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон: 
- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот 

сектор; 
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на 

граѓани; 
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен 

интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани; 
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на 

граѓани од различни интересни групи на делување; 
- го афирмираат градот во државата и надвор од неа. 
 
 
 
Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на 

општина Струмица ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски 



проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и 
коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа. 

 
РБ Програма ДО Предвидени 

средства  
1. Транфери до НВО за реализација на 

проекти  
600.000 

2.  Други трансфери за помош на НВО 200.000 
 Вкупно: 800.000 
 

 
III.Финансирање 
 
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од 

Буџетот на општина Струмица од 2011 година – Програма Д0, како и  од 
спонзорства и донации. 

За активности од областа што ги опфаќа оваа Програма, а кои со 
својата актуелност и општ интерес ќе се појават во текот на 2011 година, 
ќе бидат ангажирани дополнителни средтва од Буџетот на општината. 

 
 
Транфери до НВО 
 
Трансверот  до НВО за реализација на проекти  ќе се реализира 

преку идентификација, подршка и соработка во реализацијата  на 
иницијативи и предлози на проекти  од интерес на општина Струмица , 
како и програмски активности поднесени  од страна на здруженија на 
граѓани и фондации. 

Релизацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за 
прибирање на барања  за користење  на срествата од Буџетот на 
општина Струмица, наменети за финасирање на иницијативи  за проекти 
и програмски активности на здруженија на граѓани. 

Проектите кои ќе бидат финасиски подржани  од страна на 
Општина Струмица,  се однесуваат на стратешките цели дефинирани во 
Програмата. 

 
 
2. Други трансфери за помош на НВО  
 
Другите трансфери   кои се од помал обем, ќе ги реализира 

Градоначалникот на општина Струмица,  согласно оваа Програма,   по 
барање на НВО.  

 
 
 
 
 
 
 



IV. Други форми на делување 
 
 
Освен со финансиски средства општина Струмица активностите 

на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со: 
- покровителство; 
- доделување награди и признанија; 
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош; 
- учество на промотивни протоколарни средби; 
- организирање трибини, форми, дебати и слично на теми што 

се од нивен интерес; 
- организирање кампањи; 
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се 

насочат сферите на делување на Општината. 
 
 
 

VI.Завршни одредби 
 
Практичната реализација и следењето на активностите на оваа 

Програма ќе ја следи  Градоначалникот на општина Струмица во  
соработка со здруженија на граѓани и фондации во општина Струмица. 

 
 Оваа Програма влегува  во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“. 
 
 
 
 
 
       Број 07- 8073/1                                          Совет на општина Струмица 
       30.12.2010 год.                                                   П р е т с е д а т е л, 
       С т р у м и ц а                                                    Марјан Даскаловски 
 
 


