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1. ВОВЕД 
За реализирање на националниот приоритет за реконструкција и модернизација на 
инфраструктурата во Република Македонија, во секторот води, се пристапи кон 
изготвување на Програма за водоснабдување, одведување, собирање и 
пречистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица која беше 
изработена во рамките на Проект финансиран преку Инструментот за предпристапна 
помош (IPA) регулиран со Одлука на Советот на Европа бр.1085/2006 од 17.07.2006. Во 
рамките на истиот Проект подготвен е и Извештај за стратегиска оцена на животната 
средина (СОЖС) на програмскиот документ. 
Главната цел на Програмата е да постави основа за изработка на инвестициони мерки 
за подобрување на водоснабдителниот и канализациониот систем во Струмица и 
претставува главен инструмент за долгорочно стратешко планирање за да се 
задоволат идните потреби (за 25-годишен период) за снабдување со вода и третман на 
отпадните води за агломерација Струмица и да се постигне усогласеност со ЕУ 
стандардите во рамките на условите утврдени со Договорот за пристапување кон ЕУ. 
Преку Програмата ќе се обезбеди минимизирање на негативните влијанија врз 
животната средина и здравјето на луѓето предизвикани од отсуство на целосна 
покриеност со водоводна и канализациона мрежа на предметното подрачје, 
застареност на постоечката мрежа и отсуство на третман на отпадните води кои 
директно го нарушуваат квалитетот на површинските и подземните води. 
Програмата ги опфаќа населените места: Струмица, Баница, Добрејци, Градско 
Балдовци, Сачево, Дабиље, Муртино, Просениково, како и Слободната Индустриска 
Зона „Сачево“. 
Во согласност со член 61 и член 69, став 5 и од Законот за животната средина („Сл. 
весник на РМ”, бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 47/10, 124/10, 51/11, 123/12, 
93/13, 187/13 и 42/14) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на 
прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина 
(„Сл. весник на РМ”, бр. 147/08 и 45/11), Општина Струмица, како орган надлежен за 
изработка на Програма за водоснабдување, одведување, собирање и пречистување на 
урбани отпадни води за агломерација Струмица, подготви Извештај од консултации со 
јавноста за Нацрт Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и 
пречистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица и Нацрт Извештајот 
за Стратегиска оцена на животната средина, по Програмата.  
Подготвените нацрт документи, беа доставени до Општина Струмица во печатена и 
електронска верзија. Исто така овие документи беа доставени до Министерството за 
животна средина и просторно планирање, со цел добивање мислење по содржината и 
обемот на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина. 
Во согласност со горенаведените законски прописи, подготвените документи Нацрт 
Извештај за СОЖС и Резиме од Нацрт Програма за водоснабдување, одведување, 
собирање и пречистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица беа 
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достапни за јавен увид во период од 30 дена од денот на објавување, односно од 
23.12.2014 до 23.01.2015. Документите беа достапни за заинтересираната јавност во 
печатена и електронска форма (ЦД) во Општина Струмица, дополнително 
електронската форма беше достапна на нивната интернет страна.  
Во согласност со предвидениот законски рок за одржување на јавна расправа,  
Општина Струмица, организираше јавна расправа за горенаведените документи. 
Засегнатата јавност, дополнително преку електронски медиуми (ТВ ВИС Струмица), 
како и со официјални покани1

2. ЈАВНА РАСПРАВА 

 (Прилог 1) беше информирана за местото и времето за 
одржување на јавната расправа. 

Јавната расправа за засегнатата јавност во Општина Струмица беше организирана и се 
одржа на 16.01.2015 година во 11.00 часот, во просториите на Советот на Општина 
Струмица. 
Целта на јавната расправа беше да се презентира содржината и наодите од Програма 
за водоснабдување, одведување, собирање и пречистување на урбани отпадни води 
за агломерација Струмица и Извештајот за стратегиска оцена на животната средина. 
Презентација на наодите од двата документа направи г-ѓа Менка Спировска, овластен 
експерт за СОЖС. 
По завршување на презентацијата беше отворена дискусија со присутната јавност. 
Главно дискусијата се водеше во однос на населените места кои влегуваат во 
агломерацијата Струмица и по кои критериуми е направен изборот на истите со оглед 
на фактот што терминот агломерација во нашата земја сеуште не е законски 
дефиниран. Претставникот од Меѓународната консултантска компанија NIRAS  (Г-ѓа 
Шинка Илиeва Маринова) го даде одговорот дека дефинирањето на агломерацијата 
беше извршено врз основа на сеопфатна SWOT анализа, заснована на комплекс од 
административни технички и социјални критериуми. Агломерацијата, препорачана од 
страна на Консултантот, беше одобрена од општина Струмица и Управувачкиот 
комитет на Проектот, на 27 октомври 2014. 
Од одржаната јавна расправа во општина Струмица беше подготвен записник, кој е 
даден во прилог од овој Извештај. Исто така е приложена и листа на учесници од 
јавната расправа.  

3. КОНСУЛТАЦИИ СО ЗАСЕГНАТИ ОРГАНИ 
Во точка 2 од Одлуката за спроведување на постапката за СОЖС, донесена од Општина 
Струмица со бр. 08-8238/1 од 26.11.2014 година, како засегнати органи од 
имплементација на Програмата се определени: Министерство за финансии, 
Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за 
транспорт и врски, Министерство за здравство, Општина Струмица, ЈКП “Комуналец” и 
граѓанскиот сектор.  
                                                      
1 Засегнати органи, идентификувани во Одлуката за спроведување СОЖС. 



 Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна 
документација и тендерска документација за собирање и 
третман на отпадните води на инвестициски проекти во 
општините Струмица, Битола и Тетово 
Извештај за стратегиска оцена на животната средина 
за Програма за водоснабдување, одведување, 
собирање и пречистување на урбани отпадни води за 
Агломерација Струмица 

 
                                             NIRAS/JOD/JBB 
 

 

 

 

 6 од 24 

Во периодот предвиден за консултации со јавноста во врска со Нацрт Програма за 
водоснабдување, одведување, собирање и пречистување на урбани отпадни води за 
агломерација Струмица и Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена на животната 
средина, од страна на засегнатите органи не се доставени забелешки по изработените 
документи, во пишана или електронска форма во надлежните канцеларии или на 
интернет страницата на општина Струмица. 

4. КОНСУЛТАЦИИ СО ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ   
Во периодот предвиден за консултации со јавноста во врска со подготвените 
документи, Нацрт Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и 
пречистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица и Нацрт Извештајот 
за Стратегиска оцена на животната средина, од страна на пошироката јавност не се 
доставени забелешки по изработените документи, до веб страните или надлежните 
канцеларии, ниту пак во пишана форма. 

5. ЗАКЛУЧОК 
Врз основа на спроведените консултации со заинтересираните страни и јавноста во 
однос на Нацрт Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и 
пречистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица и Нацрт Извештајот 
за Стратегиска оцена на животната средина, кои опфаќаат: а) објавување на Одлука за 
спроведување на Стратегиска оцена на животната средина за Програмата за 
водоснабдување, одведување, собирање и пречистување на урбани отпадни води за 
агломерација Струмица на веб страната на општината Струмица; б) објавување на 
Нацрт Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и пречистување на 
урбани отпадни води за агломерација Струмица и Нацрт Извештајот за Стратегиска 
оцена на животната средина во законски утврдениот рок од 30 дена (од денот на 
објавувањето на двата документа на веб страната на општина Струмица); в) 
одржување на јавна расправа по Нацрт Програмата за водоснабдување, одведување, 
собирање и пречистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица и Нацрт 
Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина во просториите на општина 
Струмица, до Општина Струмица не беа доставени забелешки во пишана и 
електронска форма по содржината на наведените документи, како од засегнатите 
органи така и од пошироката јавност.  
Врз основа на горенаведеното, може да се заклучи дека засегнатите органи и 
пошироката јавност се согласуваат со содржината на Програмата за водоснабдување, 
одведување, собирање и пречистување на урбани отпадни води за агломерација 
Струмица и Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина.   
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Предмет: Записник од јавна расправа по Нацрт Извештајот за статегиска оцена 
на животната средина (СОЖС Извештај) и Нацрт Програма за 
водоснабдување, одведување, собирање и пречистување на урбани 
отпадни води за Агломерација Струмица 

Датум: 16.01.2015 година 
Време: 11-12:30 часот 
Локација: Струмица  

 
Листа на учесници 

Реден 
број Име и презиме Организација/институција 

1. Стојан Ефтимов ЈПКД “Комуналец” Струмица 
2. Тодор Граматиков Општина Струмица 
3. Д-р Наќе Туфекџиев ЈЗУ ЦЈЗ Струмица 
4. Андреј Тошев ЈПКД “Комуналец” Струмица 
5. Александар Чеботарев Општина Струмица 
6. Софче Иванова Општина Струмица 
7. Соња Стојанова Општина Струмица 
8. Ѓорѓи Димитриевски Општина Струмица 
9. Суад Абази МЖСПП 
10. Менка Спировска Деконс Ема 
11. Марија Николоска Деконс Ема 
12.  Шинка Илиeва Маринова NIRAS 
13. Катерина Симоновска NIRAS 

 
Дневниот ред за јавната расправа е даден во Прилог 1 на овој записник. 
 
ВОВЕД 
Јавната расправа ја отвори и истата ја водеше г-ѓа Менка Спировска, овластен експерт за 
СОЖС. Таа ги поздрави присутните и објасни дека целта на јавната расправа е презентирање 
на наодите од нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Извештај за 
СОЖС) и Програма за водоснабдување, одведување, собирање и пречистување на урбани 
отпадни води за Агломерација Струмица. 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
1) Краток преглед на Програма за водоснабдување, одведување, собирање и пречистување 
на урбани отпадни води за Агломерација Струмица, предмет, визија и цели на Програмата, 
анализа на алтернативи  
Презентер: г-ѓа Менка Спировска, овластен експерт за СОЖС 
Г-ѓа Спировска истакна дека целта на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање 
и пречистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица е да постави основа за 
изработка на инвестициони мерки за подобрување на водоснабдителниот и канализациониот 
систем во Струмица. Експертот за СОЖС даде опис на подрачјето на планскиот опфат на 
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Програмата ги опфаќа населените места: Струмица, Баница, Добрејци, Градско Балдовци, 
Сачево, Дабиље, Муртино, Просениково, како и Слободната Индустриска Зона „Сачево“. 
Програмата претставува главен инструмент за долгорочно стратешко планирање за да се 
задоволат идните потреби (за 25-годишен период) за снабдување со вода и третман на 
отпадните води за агломерација Струмица и да се постигне усогласеност со ЕУ стандардите во 
рамките на условите утврдени со Договорот за пристапување кон ЕУ. 
Специфичната цел на Програмата е минимизирање на негативните влијанија врз животната 
средина и здравјето на луѓето предизвикани од отсуство на целосна покриеност со водоводна 
и канализациона мрежа на предметното подрачје, застареност на постоечката мрежа и 
отсуство на третман на отпадните води кои директно го нарушуваат квалитетот на 
површинските и подземните води. 
Специфичните цели на планскиот документ се разработени по сектори :  

- цели за водоснабдителен систем за агломерација Струмица,  
- цели за канализационен систем за агломерација Струмица и  
- цели за пречистување на отпадни води за агломерација Струмица. 

Посебно по Сектори беа изнесени целите за развој и тоа:  
1. Целите за развој на водоснабдителниот систем се:  

- обезбедување потребно количество на санитарно исправна вода за пиење за 
задоволување на потребите на жителите во агломерација Струмица; 

- намалување на загубите во водоснабдителниот систем; 
- зголемување на уделот на домаќинства приклучени на водоводна мрежа преку 

рехабилитација на постоечките и изградба на нови водоснабдителни системи 
за агломерација Струмица. 

2. Цели за развој на канализациониот систем се:  
- зголемен број на домаќинства кои се приклучени на канализационен систем; 
- намалени истекувања и инфилтрација од канализациониот систем и 

постројките;  
- санација на делови од постојниот канализационен систем;  
- спречување на надминување на праговите на загадување со отпадни води 

испуштени во канализациони системи;  
- пречистување на отпадните води преку системи за пречистување на отпадни 

води. 
3. Цели за пречистување на отпадни води се:  

- третман на сите отпадни води во соодветни постројки во согласност со 
барањата и временските ограничувања предвидени со националните и ЕУ 
нормативи; 

- подобрување на квалитетот на површинските води и елиминирање на 
негативните влијанија врз животната средина;  

- постигнување на позитивни ефекти во превенција од заразни болести кај 
населението, подобрување на квалитетот на живеење на жителите од 
населените места вклучени во рамките на планскиот документ; 

- обезбедување на подобри сервисни услуги за граѓаните и бизнис заедницата и 
пристапни цени за плаќање на истите; 

- елиминирање на нелегални испуштања на непречистени отпадни води во река; 
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постигнување на квалитет на прочистена вода исполнувајќи ги барањата од 
Директивата 91/271/ЕС и на тој начин подобрување на еколошкиот статус на 
придружните водни тела - река Струмица и река Струма 

 
2) Вовед во Стратегиската оцена на животната средина (СОЖС):  Цели и задачи на СОЖС, 
Правна рамка со која се регулира постапката на СОЖС, СОЖС Методологија, Определување 
на потребата и обемот на СОЖС и учество на јавноста, Корелација на целите на Програмата 
со целите на други национални релевантни стратегии, планови и програми 
Во рамките на оваа точка од дневниот ред, г-ѓа Спировска истакна дека Извештајот за СОЖС е 
дел од целата постапка за подготовка на Програмата за водоснабдување, одведување, 
собирање и пречистување на урбани отпадни води за Агломерација Струмица, како и обврска 
која произлегува од Законот за животната средина. Постапката за СОЖС е дефинирана со 
Директивата за стратегиска оцена на животната средина(2001/42/EC) која е транспонирана во 
Поглавје Х од Законот за животната средина и соодветни подзаконски акти. Стратегиска оцена 
на животната средина претставува систематски, континуиран процес на информирање на 
планерите, донесувачите на одлуки и засегнатата јавност за одржливоста на стратешките 
документи, планови и програми, кои можат да влијаат врз животната средина. Инструмент 
(процес) кој го помага и олеснува донесувањето на одлуки на највисоко стратешко ниво. 
Постапката за СОЖС се спроведува на документи, планови и стратегии и е на хиерархиско 
највисоко ниво бидејќи уште во фазата на планирање ги предвидува влијанијата од 
спроведувањето на тие документи и дава насоки за нивно навремено минимизирање или 
елиминирање. 
Целта е да се обезбедат информации за значителните влијанија врз животната средина од 
имплементација на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и пречистување 
на урбани отпадни води за Агломерација Струмица и истите да бидат достапни до 
донесувачите на одлуки, во текот на подготовката на Програмата и пред неговото донесување. 
Особено важен аспект е вклучување на јавноста во целата постапка на изработка на Програма 
за водоснабдување, одведување, собирање и пречистување на урбани отпадни води за 
Агломерација Струмица и постапката за СОЖС, со цел да се чујат ставовите на граѓаните во 
врска со предложените алтернативи. За таа цел, се изработува и Извештај од консултации со 
јавноста. Истата се спроведува паралелно со подготовката на Програмата. Интегрирањето на 
двата процеси е постигнато преку блиска соработка и вклученост на проектниот тим (СОЖС и 
Програмата за Агломерација Струмица), договорните органи и одговорните тела за техничка 
имплементација и мониторинг на Програмата во сите фази, преку преглед на литература, 
разгледување на технички и политички опции, преглед на состојбата во животната средина и 
оцена на опциите/сценаријата, утврдување на потребата и обемот на СОЖС, консултации со 
јавноста итн. 
Методологијата за спроведување Стратегиска оцена на животната средина ги вклучува 
следните чекори: утврдување на потребата и обемот на СОЖС, подготовка на Извештај за 
СОЖС, консултации со јавноста, прифаќање на Извештајот и мониторинг. Со донесување на 
Одлуката за спроведување на СОЖС од страна на Општина Струмица и нејзино објавување и 
официјално/формално започна постапката за СОЖС. 
СОЖС Извештајот има за цел навремено вклучување на целите на заштита и унапредување на 
животната средина во целите на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и 
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пречистување на урбани отпадни води за Агломерација Струмица, во корелација со целите на 
националните плански документи, Директивите на ЕУ и релевантни меѓународни конвенции. 
Целите на заштитата на животната средина се изразени преку целите на Стратегиска оцена на 
животната средина за предметниот опфат и дефинирани индикатори преку кои ќе се следи 
реализацијата на планскиот документ за следните елементи: населението, здравјето на 
човекот, биолошката разновидност, водата, воздухот, почвата, природното и културното 
наследство, материјалните добра, пределот и интеракцијата помеѓу нив. 
Г-ѓа Спировска преку пример во вид на табеларен приказ (за население и човеково здравје и 
води) ја објасни врската меѓу Целите на СОЖС и целите на Програмата за агломерација 
Струмица. 
При изработка на Програмата беа разгледувани неколку алтернативни решенија користејќи 
различни методи за секој сектор посебно: 
 Водоснабдување - Различни алтернативи за развој на водоводна и канализациона мрежа во 
зависност од развојот на населените места; Оценка на повеќе алтернативи за замена на 
постоечката застарена водоводна и канализациона мрежа врз основа на податоци за 
протекувања, ефикасност на системите и др.; Капацитет на Општина Струмица и ЈКПД 
“Комуналец” да финансираат големи тековни инвестициони активности во секторот водовод и 
канализација. За таа цел е направена анализа за можноста ЈКПД “Комуналец” да генерира 
приход во период од 25 години;Анализата за предвидување на приходи од наплата на услуга 
на граѓани е направена вклучувајќи ги и компонентите: просечни приходи по домаќинство и 
просечен приход од најнискиот приход 
Третман на отпадни води - Отпадните води се третираат за да се добие отпадна вода со 
квалитет соодветен за испуштање во површински водотек; Ефикасно управување со 
механичката фаза; Пневматско проветрување со довод на воздух во биореакторите во облик 
на ситни меури; Ефикасна секундарна седиментација; Стабилизација на милта (аеробна и 
анаеробна); Механичко одводнување на стабилизираната мил; Системот треба да биде 
дизајниран со модули на флексибилност при фазата на градба, што е потребно заради полесно 
одржување и санирање согласно потребите; Распоред на системите за пречистување на 
отпадните води заради ефикасност, ефективност и економичност; Да има лесен пристап при 
одржување или замена на опремата 
Во процесот на спроведување на СОЖС постапката беа разгледувани неколку алтернативи во 
поглед на неколку карактеристики на Програмата, во најрана фаза: избор на најдобро решение 
за намена на земјиштето, локацијата на предметниот опфат, аспект на економската 
оправданост, финансиската можност и интерес од страна на инвеститорите, заштитата на 
животната средина и одржливоста на планскиот документ. 
Заради намалување или ублажување на значајните негативни влијанија од  реализација на 
целите на планскиот документ предложени се неколку алтернативи на понудените решенија 
во поглед на: изградба на неколку пречистителни (помали отколку една за цела агломерација); 
можност за искористување на милта во горилници на отпад како гориво покрај предложениот 
начин на користење за земјоделски цели; користење на други извори за снабдување со вода 
за различни намени (на пр. Резервоари со дождовница, атмосферска вода, реупотреба на 
водата од страна на индустријата, употреба на водата од излез на пречистителната станица и 
др.); употреба на опрема во домаќинствата која троши помалку вода и енергија (на пр. 
машини за миење садови, машини за перење на алишта, проточни бојлери и др. како 
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финансиски исплатливи и ефикасни мерки насочени кон постигнување на генералните цели на 
животна средина. 
Во рамките на Нацрт Извештајот за СОЖС беа анализирани можни значајни влијанија врз 
животната средина од спроведување на Програмата. Во оцената на можните влијанија, кои би 
биле предизвикани од активностите вклучени  во најпосакуваното сценарио, беа земени во 
предвид следните аспекти:  
• Значителни влијанија во однос на нивното времетраење, големина и географското 
простирање,  
• Потенцијалот за појава на влијанијата: директни, секундарни (индиректни), кумулативни и 
синергистички. 
Заклучокот е дека спроведувањето на Програмата ќе има речиси без исклучок позитивно 
влијание (освен при фазата на изградба на засебните проекти кои ќе бидат краткотрајни и од 
локално значење) со видливи резултати преку развиена современа инфраструктура во 
агломерација Струмица. 
За спречување, елиминирање или ублажување на влијанијата од целите на Програмата за 
водоснабдување, одведување, собирање и пречистување на урбани отпадни води за 
агломерација Струмица во однос на целите на Стратегиска оцена на животна средина 
потребна е примена и спроведување на мерки и мониторинг план за следење на нивната 
реализација со вклучување на одговорни лица/институции како одговорни за мониторинг 
планот. 
На крај од презентација г-ѓата Менка Спировска ги нагласи главните придобивки од 
спроведувањето на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и пречистување 
на урбани отпадни води за агломерација Струмица: 
 Висок квалитет на испорачана вода за пиење, заштита на водните ресурси преку 

целосна реконструкција/замена на водоводната мрежа, што ќе резултира со редукција 
на загуби на вода, подобрен притисок во водоводните цевки; 

 Целокупна покриеност на населението и индустријата со канализациона мрежа и 
приклучоци кон идниот систем за пречистување на отпадни води што ќе го подобри 
квалитетот на површинските и подземни води; 

 Целосен третман на отпадни води во новиот систем за пречистување на отпадни води 
во согласност со националното и ЕУ законодавство; 

 Давање на подобри услуги на граѓаните по социјално прифатлива цена преку: 
преземените мерки во комуналната инфраструктура од страна на ЈПКД “Комуналец” и 
подобрена ефективност и ефикасност на услугите. 

Значајно место во целата постапка на изработка за СОЖС е информирање на јавноста и 
нејзино активно вклучување. Јавноста е вклучена од самиот почеток на спроведување на 
постапката за СОЖС, односно при утврдување на потребата од спроведување на СОЖС. Исто 
така, на јавната расправа уште еднаш беше укажано дека нацрт Извештајот за СОЖС се 
достапни на јавен увид во периодот од 25.12.2014 година до 25.01.2015 година. Коментари 
можат да се достават по пошта или на презентираната email адреса. 
 
ДИСКУСИЈА 
Откако заврши излагањето на г-ѓа Спировска, се отвори дискусија околу населените места кои 
влегуваат во Агломерација Струмица и по кои критериуми се изврши изборот на истите со 
оглед на фактот што терминот агломерација во нашата земја сеуште не е законски дефиниран. 
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Одговор (Шинка Илиeва Маринова):  
Дефинирањето на агломерацијата беше извршено врз основа на сеопфатна SWOT анализа 
заснована на комплекс од административни технички и социјални критериуми. 
Агломерацијата препорачана од страна на Консултантот беше одобрена од Општина Струмица 
и Управувачкиот комитет на 27 октомври 2014.  
Со оглед дека немаше други прашања, г-ѓа Спировска им се заблагодари на присутните и 
истакна дека од одржаната јавна расправа ќе се изработи записник и заедно со Извештајот за 
консултации со јавноста ќе се достават до Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 
По дискусијата, јавната расправа заврши во 12:30 часот.  

ПРИЛОЗИ 

Прилог 1: Агенда за јавната расправа 
Прилог 2: Листа на учесници 
ПРИЛОГ 1 

Дневен ред за јавна расправа 
Бр. Тема Презентер 

 
Времетраење 

I. Презентација на содржината на Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина  
(11:10 – 12:30) 

1.  
Краток преглед на Програмата за агломерација 

Струмица, предмет и цели на Програмата, анализа на 
алтернативи 

Менка Спировска 
 
 
 

11:10-12:00 
2.  

Вовед во Стратегиската оцена на животната средина 
(СОЖС):  Цели и задачи на СОЖС, Правна рамка со 

која се регулира постапката на СОЖС, Определување 
на потребата и обемот на СОЖС и учество на 

јавноста, Корелација на целите на Програмата со 
целите на други национални релевантни стратегии, 

планови и програми, цели на СОЖС 

3.  Анализа на алтернативите од аспект на животната 
средина 

4.  Можни значајни влијанија врз животната средина, 
мерки за намалување, мониторинг план и препораки 

II. Дискусија 

5.  Дискусија-заклучни согледувања сите до 12:30 
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ПРИЛОГ 2 

Листа на учесници на јавната расправа 
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ОПШТИНА СТРУМИЦА 

Адреса: ул. Сандо Масев бр.1, 2400 Струмица 
website: http/strumica.gov.mk 


	1. ВОВЕД
	2. ЈАВНА РАСПРАВА
	3. КОНСУЛТАЦИИ СО ЗАСЕГНАТИ ОРГАНИ
	4. КОНСУЛТАЦИИ СО ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ
	5. ЗАКЛУЧОК

