
Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.5/02) и член 39 од Статутот на општина Струмица
(„Службен гласник на Општина Струмица“ 4/03,2/06,15/07,2/10,21/10,1/15,8/18,16/19 и 29/19),
како и Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2023 година, Бр.08-
10314/1 од 29.12.2022, а со тоа и реализацијата на дел од активноста бр. 2 од Програмата за
активностите на Општина Струмица во областа на Социјалната и детската заштита во 2023
година, ПрограмаV2-Социјална заштита донесена од Советот на Општина Струмица, бр 08-
10386/1 од 30.12.2022 год („Службен гласник на Општина Струмица бр. 22) од 30.12.2022
година, како дел од исполнувањето и реализацијата на Социјалниот план на Општина
Струмица 2021-2024 година и Стратегијата за Социјална заштита на граѓаните на Општина
Струмица со акциски план 2023-2028, Градоначалникот на општина Струмица објавува:

Ј А В Е Н П О В И К
за

Пројавување интерес за партнерска соработка помеѓу Општина Струмица и локална
партнер организација (Граѓанска организација од Општина Струмица), заради органзирање,
отварање и функционирање на:
„Клуб на семејства со деца со даунов синдром и семејства со лица со даунов синдром“,
во рамките на функционирањето на Повеќенаменскиот Социјален центар во
Струмица, соодветно на потребата за реализацијата на Активност бр 2 од Програмата V2-
Социјална заштита за 2023 година

1. Потреба на јавен повик
Одд за ЛЕР како надлежно одделение за развивање и унапредување на Социјалната и

детската заштита на локално ниво компатабилна со стратешките документи, Социјалниот
план на Општина Струмица 2021-2024 година и Стратегијата за Социјална заштита на
граѓаните на Општина Струмица со акциски план 2023-2028, усвоени од страна на Совет на
општина Струмица како општинска политиката и задолжението, односно обврската на
Одделението за ЛЕР произлезена од Одлуката за извршување на Буџетот на општина
Струмица за 2023 година и во таа насока реализацијата на донесената Програмата за
активностите на Општина Струмица во областа на Социјалната и детската заштита во 2023
година, Програма V2-Социјална заштита, односно реализацијата на „Активност бр 2-
Реализација на активности од Социјалниот план на Општина Струмица“, се наметнува
потребата од започнување на јавна и транспарентна постапка за избор на партнер
организација заради партнерска соработка во процесот на реализација на активноста,
поточно спроведување на процедура заради воспоставување на партнерска соработка помеѓу
Општина Струмица и локална партнер организација (Граѓанска организација од Општина
Струмица), во процесот на органзирање, отварање и функционирање на „Клуб на семејства
со деца со даунов синдром и семејства со лица со даунов синдром“, во рамките на
функционирањето на Повеќенаменскиот Социјален центар во Струмица, како пилот проект во
2023 година.

2.Опис на јавниот повик
Градоначалникот на општина Струмица во рамките на своите овластувања, преку

надлежното Одд за ЛЕР, започнува јавна транспарентна постапка за воспоставување на
партнерска соработка со локална партнер организација, заради органзирање, отварање и
функционирање на „Клуб на семејства со деца со даунов синдром и семејства со лица со
даунов синдром“, во рамките на функционирањето на Повеќенаменскиот Социјален центар



во Струмица, како пилот проект во 2023 година. Односно пристапува кон реализација на
утврдени приоритети од стратешките документи на општината кои се однесуваат на
развивањето и унапредувањето на Социјалната и детската заштита на локално ниво со една
единствена цел да придонесе во процесот на подобрување и унапредување на животот на
семејства со деца со даунов синдром и семејства со лица со даунов синдром, како ранлива
категорија на граѓани или целна група на која во моментот и е потребна поддршка, преку
реализацијата на „Активност бр 2-Реализација на активности од Социјалниот план на
Општина Струмица“ од Програма V2-Социјална заштита за 2023 година.

За таа цел Градоначалникот на општина Струмица со Решение именува Комисија за
спроведување на Јавниот повик.

 Комисијата има за задача:
 Да ја разгледа пристигната документација од локалните Граѓански организации кои

пројавиле интерес за парнерска соработка не покасно од 5 работни дена по истекот на
крајниот рок за пријавување по објавениот Јавен повик;

 Да подготви листа на организации кои ги исполнуваат критериумите наведени во
јавниот повик;

 Да изготви Записник од извршена евалуација со предлог бодовна листа на Граѓански
организации кои ги во целост ги исполниле критериумите по јавниот повик;

 Да го достави до Градоначалникот на општина Струмица Записникот со предлог
бодовната листа на организации, согласно која во понатамошна постапка
Градоначалникот донесува Решение за избор на партнер организација;

 Комисијата има за задача во понатамошна постапка да го заврши целиот процес :
 По донесувањето на Решението од Градоначалникот во рок од 5 дена писмено да ги

извести сите пријавени кандидати (Граѓански организации кои пројавиле интерес) за
изборот согласно Решението;

 Решението јавно да го објави на општинската веб страница;
 Во соработка со општинската правна служба да подготви правен документ(Договор

за партнерска соработка со избраната партнер организација и истиот да го достави на
одобрување, потпишување и заверка до двете договорни страни;

 По потпишувањето на Договорот за партнерска соработка Комисијата има за задача:
 Во целост да го следи постапувањето и исполнувањето на обврските на договорните

страни произлезени од самиот договор и да реагира соодветно и навремено согласно
потребата;

 Периодично и по потреба да се состанува и да го следи напредокот, достигнувањата и
резултатите од функционирањето на Клубот за семејства со деца со даунов синдром и
семејства со лица со даунов синдром во Повеќенаменскиот социјален центар во
Струмица и за тоа да подготвува записници, односно извештаи со кои пред
Градоначалникот на општина Струмица и Советот на општина Струмица, како и пред
пошироката јавност во локалната заедница ќе известува;

Финансиски средства планирани во Програмата за активностите на Општина Струмица во
областа на Социјалната и детската заштита во 2023 година, Програма V2-Социјална заштита,
односно „Активност бр 2-Реализација на активности од Социјалниот план на Општина
Струмица“, за таа намена во висина од 500.000,00 денари во целост се ставаат во функција на
потребата во рамките на Договрот кој ќе биде потпишан со избраната партер организација
како дел од спроведување на целата јавна постапка.



2.Право на учество

На Јавниот повик право на учество имаат:
 Сите заинтересирани Граѓански организации кои во рамките на своите програмски

активности ги застапуваат интересите на целната група(семејства и деца со даунов
синдром и семејства со лица со даунов синдром);

 Остварување на програмите и дејствувањето на Здруженијата и фондациите кои се
јавуват на јавниот повик да се во рамките на Уставот и Законите на Република
Северна Македонија,

 Граѓанските организации кои се јавуваат на јавниот повик да се регистрирани
согласно Законот за здруженијата и фондации на Република Северна Македонија;

 Граѓанските организации кои се јавуваат на јавниот повик да се регистрирани на
територија на Општина Струмица;

3.Критериуми за пријавување

Критериуми кои треба да ги исполнуваат Граѓански организации кои пројавуваат интерес на
јавниот повик се следните:
1. Пријавата дадена во прилог на Јавниот повик да ја пополнат согласно дадените насоки во
самата пријава. Истата да биде потпишана од овластеното лица на организацијата и уредно
печатирана и заверена;
2. Во прилог на пријавата да достават подготвен концепт за организирање и функционирање
на идниот „Клуб на семејства со деца со даунов синдром и семејства со лица со даунов
синдром“, во рамките на функционирањето на Повеќенаменскиот Социјален центар во
Струмица, односно Програма за работа на клубот, за период од 12 месеци;

3 Во прилог на пријавата да ги достават следните документи:
1. Тековна состојба на здружението на граѓани / фондација не постаро од 6(шест) месеци

или копија од важечка потврда/решение за регистрација на здружението на
граѓани во земјата;

2. Копија од статутот на здружението на граѓани
3. Профил на здружението на граѓани / фондација со листа на реализирани проекти во

предходните години,
4. Годишна програма на активности на организацијата ;

Напомена:
Секој недостаток на било кој од наведените документи е елиминаторен критериум!

4. Критериуми за избор
 Комплетна документација;
 Содржина(реална остварливост на концептот);
 Сопствен придонес (независно дали се расположиви сопствени финансиски средства

или финансиски средства кои како партер, организацијата ги обезбедува од други
извори на финансирање-општествено одговрни компании),;

 Вкупна вредност на буџетот (општинскиот и соспствениот придонес) распореден
како трошоци по активности-буџетски линии за период од 12 месеци во рамките на
планираните активности од концептот;



5.Начин на пријавување на јавниот повик
Потребната документација за пројавување на интерес по објавениот Јавен повик се

доставува во затворен плик по пошта, на адреса Општина Струмица, ул.„Сандо Масев“ бр.1,
2400 Струмица или на рака во архивата на Општина Струмица со назнака на предната страна
од затворениот плик „ За Јавен повик за Пројавување интерес за партнерска соработка
помеѓу Општина Струмица и локална партнер организација (Граѓанска организација од
Општина Струмица), заради органзирање, отварање и функционирање на Клуб на семејства
со деца со даунов синдром и семејства со лица со даунов синдром во рамките на
функционирањето на Повеќенаменскиот Социјален центар во Струмица“.

Јавниот повик е со важност од 10 работни денови, вклучително и денот на објавувањето
на Јавниот повик на општинската веб страница.

Лице за контакт:
Тони Милушев
toni.milusev@strumica.gov.mk

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА СТРУМИЦА
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
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