
Општина Струмица

Врз основа на Заклучокот за давање согласност на Извештај за постапка на
ЛЕАП 2023-2029 година бр. 08-9051/1 од 11.11.2022 година донесен од Советот на
Општина Струмица, објавен во Службен гласник бр.19/22 на Општина Струмица, како
и програмата за активностите во областа на заштита на животната средина на
подрачјето на Општина Струмица за 2023 година бр.08.10385/1 од 30.12.2023 година
објавена во Службен гласник бр.19/22 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 изработка на Локален еколошки акционен план ( ЛЕАП 2024-2029 година) и

Спроведување на постапка за стратегиска оцена на животната средина за ЛЕАП
за Општина Струмица

Опис на јавниот повик

Подготовката на Локален Еколошки Акционен План (ЛЕАП) за животна средина за
Општина Струмица како стратешки плански документ е иницирана од граѓаните за
чиста и здрава средина, но и како правна обврска која произлегува од
законската,важечка регулатива: Закон за животната средина член 60, став 2 и став 4 и
член 61 став 5, став 6 и став 7.

ЛЕАП-от како стратешки плански документ од областа на животната средина треба да
ги идентификува потенцијалните извори на загадување во животната средина и
статусот на медиумите на животна средина, да овозможи континуиран дијалог со
бизнис заедницата, да дефинира мерки за намалување на потрошувачката на
природните ресурси, контрола и спречување на загадувањето преку емисии во
медиумите на животната средина и овозможи одржливо и квалитетно живеење за
локалното население, но и за идните поколенија.

Локалниот Еколошки Акционен План (ЛЕАП) за животна средина е потребно да биде
изработен со примена на националната Методологија за подготовка на ЛЕАП и Член
64 од Законот за животна средина кој ја дефинира Содржината на локалните акциони
планови за животната средина.

Изработувачот на ЛЕАП треба да ги спроведе следниве активности:

1. Поддршка на Општина Струмица во подготвителните активности при
дефинирање на целите на ЛЕАП-от, опсегот на ЛЕАП-от, временска рамка, како
и воспоставување на структурата за управување со подготовката на ЛЕАП;



2. Формирање на работна структура: Локален коридинатор, локален комитет и
работни групи;

3. Координација со Општина Струмица при организирање и одржување на
редовни состаноци со Локалниот управен комитет и работните групи за
управување со процесот на подготовка на ЛЕАП-от;

4. Спроведување на испитување на јавното мислење во врска со квалитетот на
животната средина преку Анкетен лист/прашалник за жителите на општина
Струмица, дистрибуција и анализа на одговорите;

5. Анализа на состојбата со животната средина во следните тематски области:
урбан развој, воздух и квалитет на воздух, вода и квалитет на вода, почва и
искористување на земјиште, отпад, бучава, енергетска ефикасност, природа и
природни ресурси, одржлив развој;

6. Идентификација на главните предизвици и препораки во делот на управување
со животната средина на ниво на општина Струмица и дефинирање на
генерални насоки и препораки за нивно надминување;

7. Одржување на состаноци со одговорните лица од Општина Струмица за
спроведување на процесот на изработка на ЛЕАП-от, состаноци со членови на
работни групи, посети на терен, подготовка на материјали за медиуми и web
страна на Општина Струмица;

8. Спроведување на SWOT анализа и дефинирање на целите за заштита на
животната средина;

9. Развој на Акционен План со мерки за надминување на најприоритетните
предизвици во поглед на заштитата на животната средина за период од шест
години;

10. Изработка на План за спроведување и План за набљудување и оценување на
реализацијата на ЛЕАП-от, индикатори за следење и фрекфенција;

11. Изработка на нацрт верзија на ЛЕАП, одржување на состаноци за дефинирање
на финансиски средства за реализација на предложените мерки и
финализирање на ЛЕАП;

12. Јавна презентација на нацрт верзија на ЛЕАП;

13. Финална верзија на ЛЕАП за Општина Струмица (една печатена и три
електронски верзии)

Спроведување на постапка за Стратегиска оцена на животната средина(СОЖС)
за ЛЕАП за Општина Струмица – (законска обврска на единиците на локална
самоуправа)

Согласно Член 3 од Уредбата за Стратегиите, Плановите и Програмите, вклучувајќи ги
и промените на истите, за кои задолжително се спроведува постапка за Оцена на
нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето.

Стратегиска оцена се спроведува на плански документи кои се подготвуваат во
областа на земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката, индустријата,
рударството, транспортот, регионалниот развој, телекомуникациите, управувањето со
отпадот, управувањето со водите, туризмот, просторното и урбанистичкото планирање



и користењето на земјиштето и со кои се создава основа за изведување на проекти за
кои се врши оцена на влијанието врз животната средина или на сите плански
документи со кои се уредува управувањето со заштитените подрачја прогласени
согласно со закон или пак можат да влијаат врз тие подрачја.

Точка 14 од истата Уредба, се однесува на потребата од спроведување на СОЖС
постапка за Националниот акционен план за животната средина (НЕАП) и на
локалните акциони планови за животната средина (ЛЕАП).

Избраниот апликант на јавниот повик потребно е да ги реализира следните активности:

1. Изработка на одлука и формулар за спроведување на СОЖС постапка за ЛЕАП;

2. Изработка на Нацрт Извештај за стратегиска оцена за ЛЕАП за Општина
Струмица;

3. Подготовка на презентација и учество на јавна расправа за Нацрт Извештај за
стратегиска оцена за ЛЕАП за Општина Струмица;

4. Изработка на Финален Извештај за стратегиска оцена за ЛЕАП за Општина
Струмица;

 Aпликантот кој ќе биде избран за изработка на ЛЕАП 2024-2029 година и
стратегиска оцена на животната средина за ЛЕАП на Општина Струмица истите треба
да ги изготви најдоцна до 01.10.2023 година

Право на учество на Јавниот повик

 Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани стручни лица
(консултант) кои се подготвени и имат искуство во областа на животната средина во
изготвување на овој стратешки документ ЛЕАП 2024-2029 година.

 Јавниот повик се објавува на 22.02 .2023 година и трае дваесет(20) дена
односно до 13.03.2023 година

Потребна документација

 Портфолио на апликантот – референтна листа на услуги поврзани со изработка
на документи од овој вид во последните 5 години

 Договори за учество во извршување на услуги поврзани со предметот

 Доказ за искуство на понудувачот - учество во изработка на минимум 1 (една)
услуга од предметната област (учество во изработка на минимум 1 (еден) ЛЕАП,
документ за Општина или друг стратешки документ ( план, програма, стратегија)
во последните 5 години



 Доказ за искуство на понудувачот - учество во минимум 1 (една) услуга од
предметната област на набавката (изработка на минимум 1 (еден) Извештај за
СОЖС) во последните 5 години

 Потврда за експерт за ОВЖС

 Уверение за положен стручен испит за стекнување на статутс експерт за оцена
на влијание на проектите врз животната средина, издадено од Министерство за
животна средина и просторно планирање

Начин на пријавување на Јавниот повик

 Апликациите на заинтересирани стручни лица (консултант) за ˝Јавен повик избор
за изработка на ЛЕАП 2024-2029 година за Општина Струмица˝, заедно со
потребната документација, заинтересираните страни 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 13.03.2023 година до 16:00 часот.

 На пликот треба да е наведено ˝Јавен повик избор за изработка на ЛЕАП 2024-
2029 година за Општина Струмица˝ со назнака НЕ ОТВАРАЈ.

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

Начин на спроведување на Јавниот повик

 За спроведување на јавниот повик Градоначалникот формира три члена Комисија
за – отварање и селектирање на пристигнатите понуди.

 Комисијата ќе се раководи по принципот најниска понудена цена и доставување на
комплетна документација погоре наведена. Врз основа на овие два критериуми
комисијата ќе врши селекција на кандидатите и избор за изработувач на ЛЕАП.
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