
 
 
 
 
 

Општина Струмица 
 
 
 Врз основа на Одлуката за отпочнување постапка за изготвување на нов 
Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) за периодот 2023-2029 за Општина 
Струмица, бр. 08-7066/1 од 01.09.2022 година, донесена од Советот на Општина 
Струмица, објавена во Службен гласник бр.15/22 на Општина Струмица, а врз основа 
на член 60, став 2 и став 4 и член 61 став 5, став 6 и став 7 од Законот за животната 
средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 
83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 
99/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 89/22 и 171/22)  
Градоначалникот на Општина Струмица, објавува:  

  
ЈАВЕН ПОВИК  

за избор на членови во Локалниот управен комитет (задолжен за изработка на 
ЛЕАП 2023-2029 година)  

 
1. Опис на јавниот повик 

 
 Општина Струмица, со цел да се зголеми вклученоста на граѓаните и граѓанските 

организации во процесот на донесување стратешки документи од областа на 
животната средина на локално ниво и воедно да се зајакне свеста на граѓани и 
граѓанските организации за прашања поврзани со животната средина за поголема 
вклученост во креирањето на изработка на стратешките документи поврзани со 
заштита на Животната средина, Општина Струмица објавува повик за избор на 
членови во Локалниот управен комитет задолжен за организација и изработка на 
стратешки документ Локален еколошки акционен план ЛЕАП 2023-2029 година.  

 Јавниот повик се определува за вкупно девет членови од кои: 

 два од Општина Струмица – одделенијата за заштита на животната 
средина и буџетска кординација, 

 три членови од граѓанските организации, 

 еден член од локалните медиуми, 

 еден член од здравствените институции, 

 еден член од локалните индустриски асоцијации и 

 еден член од образовните институции 
 Локалниот кординатор на ЛЕАП треба да доаѓа од редовите на општинската 

администрација и ќе биде именуван и избран од советот заедно со локалниот 
управен комитет на предлог – иницијатива на Градоначалникот, а избрани од 
советот. 

 Рокот на пријавување ќе започне од 17.10.2022 година и ќе трае до 27.10.2022 
година.  

 
 
2. Право на учество на Јавниот повик 
 
 Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани страни и граѓани кои 

се подготвени и имат искуство во областа на животната средина да дадат свој 

придонес во изготвување на овој стратешки документ ЛЕАП 2023-2029 година. 



 

 

3. Начин на пријавување на Јавниот повик 

 
 Пријавувањето на Јавниот повик се врши со доставување на пополнета пријава. 

Пријавата се превзема од веб страната на Општина Струмица 
www.strumica.gov.mk или може да се подигне во архивата на Општина Струмица и 
истата се пополнува со впишување податоци на означеното место. 
 

 На пликот треба да е наведено “ За Јавен повик избор на Локален еколошки 
комитет “ со назнака НЕ ОТВАРАЈ.  

 

 Апликациите на граѓаните на Општина Струмица за Јавен повик избор на Локален 
еколошки комитет за ЛЕАП 2023-2029 година, заедно со потребната документација, 
граѓаните во затворен плик ги доставуваат до Општина Струмица, преку Архивата 
на Општина Струмица, ул. Сандо Масев бр 1, секој работен ден од 09:00 до 15:00 
часот. 
Крајниот рок за доставување на пријавите е 27.10.2022 година до 16:00 часот. 
 

 Пријави кои ќе бидат доставени по истекот на рокот на Јавниот повик, пополнети 
на несоодветен образец и нецелосно пополнети пријави нема да бидат 
разгледувани.  

 

 

4. Начин на спроведување на Јавниот повик 

 

 За спроведување на јавниот повик Градоначалникот формира три члена Комисија 
за спроведување на интервју (доколку има повеќе заинтересирани граѓани од 
горенаведените позиции).  

 
 Комисијата на својата прва седница ќе донесе правилник и критериуми по кои ќе 

работи и ќе се врши селекцијата на кандидатите. 
 

 Напомена: Сите заинтересирани кандидати доколку не влезат во локалниот 
еколошки комитет ќе бидат ангажирани во тимовите кои исто така се дел од 
процесот.  

 
 

                                                                                ГРАДОНАЧАЛНИК 
                                                                                          на Општина Струмица                                      
                                                                                                     Костадин Костадинов 

                                                                                                                                                                           
                
 
 
                                                                            
          
 
 

 

http://www.opstinastrumica.gov.mk/



