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1. ISTORIJA NA GRADOT 
 
Sveti Nikole, kako naselba datira u{te od anti~kiot period. Prvobitno 

naselbata bila locirana severoisto~no od dene{nata crkva "Sveti Stefan". 
Poradi mo~urlivoto zemji{te i nezdravite uslovi za `ivot vo krajot na III vek 
pr.n.e. naselbata bila dislocirana na desnata strana na Svetinikolska reka, vo 
mesnostite: Rudina, Sveti Spas i dene{no Recko maalo vo gradot. Najverojatno 
anti~koto ime na naselbata bilo Probaton. Vo VII vek taa go promenila imeto vo 
Ov~e Pole. 

Vo srednovekovnite pi{ani izvori prv pat Ov~e Pole kako naselba 
(tvrdina) i po{iroko Ov~epolieto kako oblast se spomenuva vo XIII vek. Vo 1246 
godina Nikejskata vojska, pokraj drugite mesta vo Makedonija go zazela i Ov~e Pole.   

Vo 1292 godina  vo naselbata koja se u{te go nosi imeto Ov~e Pole bila 
izgradena crkvata posvetena na ~udotvorecot Sveti Nikolaj za koja  crkva e 
povrzana legendata za ~udotvornoto izlekuvawe na Stefan De~anski za koja legenda 
svedo~i  edna ikona koja se ~uvawe do vtorata svetska vojna na koja e pretstaven 
sveti Nikola kako so raka mu dava o~i na Stefan De~anski,  so zborovite: „Stefanγ 
sγ o~i  tvoi na dlan moi“.5 

Sveti Nikole se spomenuva i vo darovnicata na bra}ata Dejanovci od 1378 
godina, so koja se potvrduvaat darovite na manastirot "Sveti Pantelejmon" vo 
Sveta Gora. Pokraj ostanatite mesta, vo darovnicata se spomnuva i Sveti Nikole so 
mestoto Ju`inovo ( Jugovo )   

Vo popisniot tapu defteri na ] ustendilskiot sanxak od 1570 godina Sveti 
Nikole e imenuvano so I-s-v-i N-i-k-o-l-a. Vo popisniot list registrirani se dve 
maala:Mahalle büzürg ( Golemo maalo) i Mahalle küü ük (Malo maalo) i posebno 
selo Sveti Nikole. Spored popisot Sveti Nikole (site tri naselbi) broelo 317 
semejstva so okolu 1600 `iteli. 

Vo {eesetite godini na XVII vek turskiot patepisec Evlija ^elebi na dva 
pati prestojuval vo Sveti Nikol i. vo svojot patepis  opi{uva za dve naselbi vo 
dene{noto Sveti Nikole Ov~e Pole i Kilisali (naselba pokraj crkva ili 
crkvino). 

Toponimot Sveti Nikole se razvival niz vekovite. Prvo naselbata bila 
poznata so imeto Probaton od  VII vek  Ov~e Pole, so izgradbata na crkvata Sveti 
Nikola, po~nala da se odomakinuva imeto Sveti Nikole.Za vreme na turskoto 
vladeewe naslebata bila so dve imiwa, Sveti Nikole za hristijanskoto 
(Makedonsko naselenie) i Kilisali za turcite. 

Duri vo prvata polovina na XIX vek poto~no vo 1845 godina Sveti Nikole se 
zdobilo so pazaren den i prerasnalo vo grat~e. Поради големата пазарна 
активност,po~nala populaciski da raste i ve}e 1900 godina broelo okolu 2.500 
`iteli.Во периодот помеѓу двете светски војни градот имал аграрно-занаетчиска дејност. 
 
 2. GEOGRAFSKA POLO@BA 

 
Teritorijata na  Op{tina Sveti Nikole se poistovetuva so poznatata 

oblast "Ov~e Pole", odnosno taa go zafa}a najgolemiot prostor na ova pole koe mu 
pripa|a na slivot na Svetinikolskata reka ili "Azmak", desna pritoka na 
Bregalnica. 

Kako sredi{en del na Ov~e Pole op{tinata se grani~i so pove}e op{tini: 
Probi{tip, Kratovo, Ora{ac, na potesen del so Kumanovo i Petrovec, so Veles, 
Lozovo, [ tip i Karbinci. 
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Inaku,op{tinata so novata teritorijalna podelba i zakonot za regionalen 
razvoj pripa|a na Vardarskiot region koj e i centralen region vo dr`avata. Samiot 
grad se prostira pokraj regionalniot pat Kumanovo - [ tip  od severnata do isto~nata 
strana na gradot, a ostanatoto povrzuvawe se vr{i so lokalniot pat Sveti Nikole- 
Ov~e Pole, povrzuvaj}i se so regionalniot pat [ tip- Veles, potoa preku povrzuvaweto 
preku Gorobinci - Petrovec- Skopje paten pravec koj e izgraden so karakteristiki na 
lokalen pat. 

Ov~epolskata kotlina e specifi~na po svoeto nastanuvawe i morfolo{ka 
struktura. Taa vo celata svoja povr{ina ne e napolno ramna, zatoa nejzinata 
nadmorska viso~ina se dvi`i od 200 do 400 metri. Najgolemata nadmorska visina ne 
iznesuva pove}e od 900 metri. Najvisoki mesta se: \ uri{te - 856 m, Gradi{ki rid nad 
s. Pavle{enci - 789m, Bogoslovec - 756 m, Mangovica 741m, Golem osoj - 734m, Bilo 
nad s. Stawevci - 684 m i dr. 

 Najgolemiot del od teritorijata na op{tinata se prostira na visina od 250 
do 320 mnv. Podra~jeto e izlo`eno na seizmi~ki aktivnosti i op{tinata spa|a vo 
epicentralnite podra~ja so pojava na lokalni zemjotresi so intenzitet od 1 do 7 
stepen po MYK skala. 

Prostorot na op{tinata Sveti Nikole zafa}a povr{ina od 480 km2 i se 
vrojuva me|u najgolemite op{tini vo Republikata .Tokmu poradi toa gustinata na 
naselenosta ne e golema, odnosno iznesuva 38,5 `iteli na 1,0 km2.Vo ramkite na 
Op{tinata se nao|aat 34 naselbi (koi se navedeni vo tabelata podolu).  

Vo op{tinata Sveti Nikole e mo{ne nepovolna sostojbata na selata spored 
goleminata na brojot na `itelite.Според posledniot попис од 2002 година 24 села се 
мали со помалку од 300 жители, од кои 18 имаат помалку од 100 жители. Само две села 
имаат над 800 жители и се поголеми. Загрижувачки е фактот дека осум од селата имаат под 
10 жители и две се евидентирани како селски населби, но истите се раселени. 

So ogled na reqefnata struktura najgolem broj sela i toa 17 se ramninski, 
14 se ridski dodeka nema nitu edna planinska naselba. 
 
 
  3. NASELENIE 

 
Според пописот од 1994 година општината имала вкупно 18528 жители, од нив 

најголемиот број живеат во градот или 13292. а на селското население паѓаат 5236 жители. 
Споредбено со пописот на население, домаќинства и станови во РМ од 2002 година, 

вкупната популација во Општина Свети Николе изнесува 18497, во градот живеат 13746 
жители и во селските средини 4751 жител. Иако растот на бројот на население на 
територијата на општина Свети Николе е мал, покрај објективните социо-економски услови 
задоволува фактот дека одредено ниво на одржување на прираст се одржува  и се очекува 
негово благо зголемување. 

Според последниот попис евидентирани се 5698 домаќинства и 7157 станови на 
територијата на општина Свети Николе. 

Според пописот од 2002 година вкупното население во општина Свети Николе од 
18497 жители е населено во 34 населени места. Следниве податоци ги отсликуваат 
демографските карактеристики за Општина Свети Николе, добиени од Пописот 2002 
година.  
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Вкупно население  - Општина Свети Николе 
(со населените места кои влегуваат во состав на општината) 

             Споредбени податоци за бројот на население од Пописот во 1994 и 2002 година 
 

Оштина Свети Николе Попис, 1994 год. Попис, 2002 год. 

Вкупно 18528 18497 
Град Свети Николе 13292 13746 
Алакинце 13 5 
Амзабегово 557 543 
Арбасанци 4 1 
Богословец 2 4 
Буриловци 13 14 
Горно Ѓуѓанце 11 3 
Горно Црнилиште 358 345 
Горобинци 890 820 
Делисинци 1 9 
Долно Ѓуѓанце 219 174 
Долно Црнилиште 120 114 
Ерџелија 1047 1012 
Кадрифаково 180 163 
Кнежје 71 86 
Крушица 31 22 
Макреш 2 / 
Малино 68 45 
Мечкуевци 18 15 
Мустафино 564 517 
Немањица 282 201 
Нова Мездра / / 
Орел 63 45 
Павлешенци 122 77 
Патетино 6 6 
Пеширово 244 247 
Преод 40 44 
Ранчинци 67 38 
Сопот 102 89 
Стануловци 4 2 
Стањевци 82 61 
Стара Мездра / / 
Строиманци 3 8 
Трстеник 52 41 

 
 
 Според направената прогноза на движењето на населението на градот и селските 
населби во општината до 2010 година се очекува градот да има 14717, а селските населби 
4031 жител. Се предвидува населението во градот во периодот 1994 и 2010 година да расте 
со 0.67% во просек годишно или за период од 16 години да се зголеми за 1425 жители, а 
населението во селските населби да се намаува со 1.44% годишно.  
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Старосна пирамида на вкупното население на ниво на регион, 2002 
година 

 
Некои показатели за обемот, динамиката и компонентите на вкупниот пораст 

на населението и густината на населеноста,  
Попис 1994 и 2002 година 

 
Општина 
 
     Регион 

Вкупно население Промена (пораст) на 
населението 

 
1994 

 
2002 

Број % 
1994 - 2002 1994 – 2002 

Свети 
Николе 

18528 18497 -31 -0.17 

Источен 
регион 

201525 203213 1688 0.84 

Македонија 1945932 2022547 76615 3.94 
 
 

Вкупно, градско и останато население , Попис 1994 година 
Општина 

 
Регион 

Вкупно 
население 

Градско 
население 

Останато 
население 

Учество на 
градското во 

вкупното население 
Свети 
Николе 

21444 13292 8152 62.0 

Источен 
регион 

201525 121896 79629 60.5 

Македонија 1945932 1163598 782334 59.8 

    

74%

26%
gradsko

ostanato

 
  

 Struktura na gradsko i ostanato naselenie popis 2002  4 
 



Обем и структура на население по пол, Попис 1994 и 2002 година 
 

 
Општина 

 
 

Регион 

 
Вкупно население 

 
Вкупно население, 

мажи 

 
Вкупно 

население, жени 

Учество (%) на 
мажите во 
вкупното 

население 

Учество (%) на 
жените во 
вкупното 

население 
1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002 1994 2002 

Свети 
Николе 

18528 18497 9564 9571 8964 8926 51.6 51.7 48.4 48.3 

Источен 
регион 

201525 203213 102309 103263 99216 99950 50.8 50.8 49.2 49.2 

Македонија 1945932 2022547 974255 1015377 971677 1007170 50.1 50.2 49.9 49.8 
 

                      

52%

48% мажи

жени

 
Struktura na naselenie po pol sporedeno                    Struktura na naselenie po 
   vo odnos na popis 1994 i popis 2002 g                           pol od popis 2002 g 
 
 
 
 
Вкупно население според изјаснувањето за национална припадност,  

Попис 1994 и 2002 година 
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Oд tabelata mo`e da se vidi deka dominira naselenie so makedonska nacionalna 
pripadnost dodeka drugite nacionalnosti se zanemarlivo mali.                            
                           
 

 
Вкупен број на домаќинства, членови на домаќинства и просечен број на 

членови по домаќинство, Попис 1994 и 2002 година 
 

 
 

општина 

Вкупен број на Просечен број на 
членови на 

домаќинство 

 
домаќинства 

 
членови на  

домаќинствата 
1994 2002 1994 2002 1994 2002 

Свети 
Николе 

5332 5697 - 18495 - 3.2 

 
Vo sporedba so periodot od 1994 mo`e da se vidi deka ima zgolemuvawe na 
brojot na doma}instva a na zadovolitelno nivo e i brojkata od 3.2 kako 

prose~en broj na ~lenovi po doma}instvo 
 

Вкупно население според годишни групи на возраст, Попис 2002 година 
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Вкупно население на Република Македонија и Општина Свети Николе на 
возраст од 15 и повеќе години, според школска подготовка 

22%

29%

41%

3% 5%
без основно образование

основно обр.

средно образ.

виша школа

високо образ.

 
Kako {to mo`e da se vidi od tabelite,preovladuva naselenie so sredno a ne e 
mal i brojot na onie so zavr{eno osnovno obrazovanie  {to pak uka`uva na 
dosta predupreduva~ki podatok od samo 5% na lu|e so visoko obrazovanie. 

Samo da napomeneme deka vo op{tinata Sveti Nikole spored posledniot popis 
ima i 11 Magistri i 2 Doktori na nauki. 

 
Вкупно население на Република Македонија и Општина Свети 

Николе на возраст од 15  
и повеќе години, според активноста – вкупно  

                     

31%

21%

48%
Вработени

невработени

економски
неактивни

 
Според направената прогноза на движењето на населението на градот и селските населби во 
општината до 2010 година се очекува градот да има 14717, а селските населби 4031 жител. 
Се предвидува населението во градот во периодот 1994 и 2010 да расте со 0.67% во просек 
годишно или за период од 16 години да се зголеми за 1425 жители, а населението во 
селските населби да се намаlува со 1.44% годишно.  
Во периодот 1994 – 2010 г се очекува пораст на населението од 85.7%, како последица на 
природниот прираст, а порастот од механичкиот прилив да се сведе на 14.3%. 
 
 

 
општина 

 
вкупно 

 
без 

училиште 

 
некомплетн

о основно 
образование 

 
основно 

училиште 

 
средно 

училиште 

 
виша школа 

висока школа, 
факултет,академиј  

Свети Николе 15199 825 2567 4470 6097 480 734 
Македонија 1596267 67358 219507 559082 588554 50302 104081 
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4. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 
 
(podatoci za 2009 g.od Ministerstvo za zemjodel.,{umarstvo i vодост.ПЕ Св.Николе 

Vkupno povr{ina po kategorii na koristewe vo Op{tina Svети Nikole 
 

rед.br. Zemji{te Povr{ina (ha) 

1. zemjodelska povr{ina 38 496 
2. obrabotliva povr{ina 20 032 

3. oranici i bav~i 18 683 

4. ovo{tarnici  48 

5. лozovi nasadi 722 

6. livadi 579 

7. pasi{ta 18 439 

 
Povr{ina so `ita 

rед.br. Zemji{te Povr{ina (ha) 

1. p~enica 8500 
2. ja~men 5100 
3. p~enka 230 

 
 Povr{ina so industriski kulturi  

rед.br. Zemji{te Povr{ina (ha) 

1. tutun 200 
2. son~ogled 655 
3. afion 5 

 
 Povr{ina so gradinarski kulturи    

r.br. Zemji{te Povr{ina (ha) 
1. kompir 50 
2. kromid 70 
3. luk 60 
4. grav 80 
5. gra{ok 60 
6. domati 61 
7. zelka 60 
8. piper 51 
9. бostan 180 

          
 Povr{ina so fura`ni rastenija 

r.br. Zemji{te Povr{ina (ha) 
1. lucerka 285 
2. graor-seno 0 
3. dobito~en gra{ok-seno 50 
4. krmana p~enka 200 
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Od vkupno obrabotlivata zemjodelska povr{ina (20.032 ha), so detalna zatvorena 
kanalska mre`a od glavniot dovoden (otvoren) kanal od HMS  Bregalnica vo 
op{tina Svети Nikole se opfateni okolu 6000ha.Od obrabotlivata povr{ina okolu 
11000ha koristat zemjodelskite pretprijatija, a preostanatata (okolu 9000ha) e vo 
sopstvenost na individualnite zemjodelski proizvoditeli. 
 

 Преглед на обработливо земјоделско земјиште во општина СветиНиколе 

Ред. 

бр. 

обработливо земјоделско земјиште Површина во ха 

1. Приватна сопственост 6.995.48.59 

2. државна сопственост 15.435.07.57 

Вкупна површина  22.430.56.16 

 
Според податоците од Пописот на земјоделството 2007 година, на територијата на 

Општина Свети Николе евидентирани се 3558 индивидуални земјоделски стопанства, 617 
домаќинства со шума и едно домаќинство со рибник. 
 Бројот на деловни субјекти, според општината каде се наоѓа производството, 
односно во Свети Николе, изнесува 15 и тоа на користена земја вкупно 3400,4 хектари. 

Bitno e da se spomne deka kon krajot na 2005 god otpo~na proekt za 
plodou`ivawe na zemjodelsko zemji{te vo sopstvenost na dr`avata koj e namenet za 
{est socijalni kategorii na gra|ani i za koj dosega bea podeleni 500 dogovori za 
povr{ina od 4000 ha a u{te 200 se vo tek na odobruvawe.So ovoj proekt op{tinata vo 
sorabotka so Vladata pravi direktni merki za zemjodelcite,se legaliziraat 
zemjodelskite aktivnosti , se zdobivaat so pravo za aplicirawe na doma{ni i 
stranski subvencii i kreditni linii koi se nameneti za ova dejnost a isto taka se 
potiknuva i samovrabotuvaweto. 

 
III PREGLED NA POVR[ INITE POD [ UMA 

 
r.br. Ime na [ SE Vkupna pov.ha Obras.pov.ha Neob.pov.ha 
1. “\ uri{te” 4352 3882 469 
2. “Ilanxa” 1641,50 1627,10 14,40 
3. Neuredeni-borovi 

kulturi 
3650 3650 - 

 
Vkupnata povr{ina na uredeni {umi iznesuva 5993 i na neuredeni borovi kulturi 
iznesuva 3 650ha. 
 

Хидролошки карактеристики 
Vo hidrolo{ki pogled Ov~epolskite vodi pripa|aat na slivot na r. 

Bregalnica. Najgolem voden tek pretstavuva Svetinikolska reka. Taa se sostoi od 
tri kraka: Od Mavrovica, Karata{, Crn kamen i Peri{. Izvori{teto na 
Mavrovica se naoga vo blizina na s. Makre{ na nadmorska viso~ina od 727 metri. 
Karata{ se formira vo blizina na s. Pavle{enci na nadmorska viso~ina od 389 
metri. Peri{ izvira vo atarite na s.Malino i s.Alakinci na nadm.visina na 380 
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metri. Ovie tri reki~ki se soeidinuvaat na sredi{niot del na kotlinata kaj 
Sv.Nikole i od tamu te~at vo meridijanski pravec kako Svetinikolska.Reka. 

Svetinikolska reka vo Ov~epolskata kotlina prima nekolku pritoki. Od 
levata strana Burilovska reka so Nema{nica, od desnata strana Gorobinska reka 
(Potok), Kne`evska reka i \ uzumelska reka.Site imaat karakter na buici. 

 Ov~epolskite reki~ki vo letnite meseci  Juli i Avgust poradi golemoto 
isparuvawe i namaluvaweto na atmosferskiot talog napolno presu{uvaat. 

Vo kotlinata nema prirodno ezero. Na rekata Mavrovica vo mestoto Alin 
dol izgradena  e akumulacija so R. od 7 km2 so zafatnina od 2700000 metri kubni. 
Akumulacijata se koristi za vodosnabduvawe na Sveti Nikole. 

 
 Климатски карактеристики 
             Ov~e Pole so svojata konfiguracija i geografska postavenost e izlo`eno na 
kontinentalni i mediteranski klimatski vlijanija 
  Za klimata vo Ov~epolskata kotlina od golemo zna~ewe e nejzinata 
otvorenost od  site strani, koja vlijae na izvesni klimatski pojavi, a najmnogu na 
vetrovite. Klimata vo reonot e so negativni komponenti od mediteranskata i 
isto~no kontinentalnata klima, pri~ina za klimatskite specifi~nosti. Kaj 
rasporedot na vrne`ite vladee zna~itelna neramnomernost,osobeno vo leto. 
 
 Raspored na vrne`i vo Svетинikolska op{tina (1981-2001) 

 
 

 
Apsoluten temperaturen minimum e vo tekot na dekemvri ili po~etokot na 

januari,naj~esto me|u -8 i -15oS, Najniskata prose~na mese~na temperatura e vo 
januari i fevruari (-2 do 2oS),a najvisoka prose~na vo juli (25oS).Temperaturnite 
maksimumi nad 30oS vo juni ne se retka pojava.Prose~nata relativna vla`nost na 
vozduhot e najniska vo avgust (46%),a najvisoka vo dekemvri (62%). 

Klimatskite uslovi {to go karakteriziraat ov~epolieto se slednite: 
-dol`ina na son~ev sjaj ( son~evi denovi 2391 ~as); 
-prose~ni mrazni denovi 77 ( najizrazeno vo  januari i fevruari); 
-padavini: prose~na godi{na koli~ina navrne`i 468mm/m2 i se dvi`i od 333 mm/m2 

do 587 mm/m2; 
- vla`nost srednogodi{na relativna vla`nost od 67% ( maksimum vo januari 

80% i dekemvri 84 %, a minimum vo avgust 52 % i juli 54%); 
- postojani vetrovi i toa: 
a. severen so prose~na ~estost od 188% i postojana brzina od 4,6 ms, duva skoro 

preku celata godina. 
b. Severo- zapaden veter so ~estost od 127% i prose~na brzina od 3,9 m/с 

Merni stanici мм / vrne`i po meseci Vkupno 
godi{no                            

mesec I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII I - XII 

Svети 
Nikole 47 25 35 44 42 35 17 30 34 93 43 66 501 

Erxelija 23 9 1 64 33 20 16 58 45 63 47 68 
 

457 
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Минерални потенцијали 
 
Mineralni vodi 
Istra`uvawa na mineralni i termomineralni vodi vo Ov~epolieto dosega 

ne se izvr{eni. Postojat indicii deka mineralni vodi ima vo atarot na s. 
Bogoslovec vo blizina na r.Bregalnica, potoa vo atarot na s. Stroimanci vo 
mesnosta Kiselica kako i vo atarot na s.Me~kuevci vo mesnosta Smrdlivec. Se 
pretpostavuva deka termomineralni vodi ima i vo atarot na s.\ uzumelci vo mesnosta 
Topli dol i vo atarot na s. Gorno \ u|anci vo mesnosta Blagi dol. 

 
 
Prirodni (rudni) bogatstva 
Pokraj {umite i vodite od prirodnite najzna~ajni se rudnite bogatstva. 

Pojavata na rudnite bogatstva bezdrugo se usloveni od geolo{ko-tektonskata 
evolucija na Ov~epolskata kotlina. Me|utoa geolo{ko-rudarskite istra`uvawa vo 
kotlinata seu{te ne se zavr{eni. Edni od niv se javuvaat kako energetski izvori, 
odnosno kaustobiliti(jaglen,parafinski {krilci,nuklearni surovini)no vo mnogu 
mal del kako i metali i nemetali kade do skoro se eksploatira{e azbest a treti 
slu`at kako grade`en materijal koj e prisuten niz pove}e lokaliteti osobeno 
\ uri{te I s.Makre{ 
 
 

5. ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
 

 Овчеполието е познат земјоделско-сточарски регион. Луѓето од овој крај отсекогаш 
се занимавале со земјоделство, бидејќи регионот изобилува со почва од повеќе класи, со 
посебна внатрешна вредност-бонитет, голем број на сончеви денови и систем за 
наводнување кој покрива 8000 ха обработлива површина. Со тоа се исполнети условите за 
одгледување на житни, индустриски и градинарски култури. Економското значење на 
земјоделството може да се види од неговото 38,8 %  учество во структурата на 
општествениот производ во општината, што претставува стратешки фактор за развој на 
целокупниот стопански живот. 

 
Pregled na zemji{nata povr{ina na regionot "Ov~e Pole" 

 

 
Podatocite se prika`ani slikovito i niz grafikot 1: 

 
struktura na zemji{niot 

fond vo regionot Ov~e 
Pole 

Povr{ina vo ha. Povr{ina vo % 

1. Obrabotlivo zemji{te 27.318,60  54,00 
2.  Pasi{ta  14.672,40  29,00 
3. [ umi  5.921,00 11,60 
4. Neplodno zemji{te  2.700,00 5,40 

Vkupna povr{ina 50.632,00 100 
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grafik 1

Obrabotlivo zemji{te

Pasi{ta

[ umi

Neplodno zemji{te

 Od tabelata i grafikon 1 se gleda deka vkupnata obrabotliva povr{ina 
zafa}a 27.318,60 ha ili 54% od vkupnata povr{ina na Op{tinata (50.632 ha). od koja 
na pasi{tata i pripa|aat 14.672,40 ha ili 29%, na {umite pripa|aat 5.921 ha ili na 
11,6% od vkupnata povr{ina. Na neplodnoto zemji{te (trski i mo~uri{ta) 
preostanuva  2.700 ili 5,4%. 

         Poledelstvo 

Poledelstvoto kako glavna i osnovna granka na zemjodelieto e najzastapeno 
od site drugi granki,pa so ogled na zemji{nata struktura i klimatkite pogodnosti 
Ov~epolskiot region pretstavua idealen teren za odgleduvawe na golem broj 
poljodelski kulturi, koi po kvalitet i kvantitet se me|u najdobrite vo svetot.  
Predmet na obrabotka se obrabotlivite povr{ini od 27.318,6 ha.   
Sopstvenost-dva vida:    dr`avna = 18.566,6 ha. privatna =   8.752,0 ha. 
                                        pod koncesija - zakup (5-10 god.) = 670,0 ha. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

grafik 2

Dr`avna sopstvenost

Privaten imot

Koncesii

 
 Od grafikonot br. 2 mo`e da se vidi deka golem procent 64.4% se nao|a vo 
sopstvenost na dr`avata, kako rezultat na arondacijata. 
 

Proizvodstvoto se odviva na dva na~ina i toa:  
1. So navodnuvawe  
2. Bez navodnuvawe 
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Povr{ini opfateni so 
hidro-meliorativniot sistem "Kalimanci" vo Ov~e Pole 

 

 Naseleni mesta 
pod navodnuvawe 

dr`avna 
sopstevenost vo 

ha. 

privatna 
sopstvenost vo 

ha. 

vkupna 
povr{ina 

vo ha. 
1. Amzibegovo 620 374,30 967,30 
2. Erxelija 1.504 404,00 1.908,00 
3. Kadrifakovo 303 52,00 355,00 
4. Crnili{te 1.099 431,60 1.530,60 
5. Mustafino 1.008 631,20 1.639.20 
6. Pe{irovo 506 161,60 667.60 
7. Sveti Nikole 303 400,00 707.00 

Vkupna povr{ina  pod navodnuvawe  5.340,00 2.427,70 7.767,70 
 
Povr{ini koi se nao|aat nadvor  
(neopfateni od hidro-meliorativniot sistem "Kalimanci")  
 

dr`avna sopstvenost    vo ha privatna sopstvenost   vo ha vkupno povr{ina          vo ha 
12.556,6 6.324,3 18.880,9 

(Dr`avnata sopstvenost e namelena za 670 ha pod koncesija).  
 
 
Сточарство 
 Sveti Nikole raspolaga so prirodno povolni uslovi za razvoj na 
sto~arstvoto. Poa|aj}i od faktot deka ima 14.672,40 ha prirodni pasi{ta i 
27.318,60 ha obrabotliva povr{ina postoi mo`nost za intenzivno sto~arewe  
[ to se odnesuva do podatoci za grla na stoka vo op{tina Sveti Nikole: 
 

Goveda 2 708  grla 
Ovci 25 669 
Kozi 1 097 
Kowi 90 
Magariwa 187 
Koko{ki 16 830 
Ku~iwa 1014 

 
Vo op{tina Sv.Nikole se nao|aat slednite prozvodstveno-sto~arski 
kapaciteti od inteziven tip na proizvodstvo : 
Tip na farma Mini farma Golemi farmi 
kravarski                 4                     2 
sviwarski                 10                     1 
`ivinarski                 4                     / 
 
Vo op{tinata uspe{no delovno opstojuva i mesnata industrija - MIK koja vo 
svoite kapaciteti ima i klanica, no za `al taa  pred se |i koristi surovinite 
od uvoz. 
I pokraj problemite so koi se soo~uva sto~arstvoto generalno,so cel za razvoj 
na intezivno sto~arstvo, LS na op{tina Svети Nikole ima proektirano mesto 
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za gradbi na mini-farmi so celokupna infrastruktura vo mestoto nare~eno 
] irovec, koe seu{te e proekt so intencija za brza realizacija. 
  
Kako faktori za unapreduvawe na sto~arstvoto mo`eme da gi navedeme 
slednite: 
• strategija na lokalnite samoupravi za locirawe i izgradba na 
            sovremeni farmi; 
• patna infrastruktura i odr`uvawe; 
• elektri~na i telekomunikaciska infrastruktura; 
• vodovodna infrastruktura (posebno vnimanie na eksploatacija na 
             podzemnite vodi). 
 
 I za ostanatite granki od sto~arstvoto(ov~arstvo,kozarstvo,govedarstvo i dr.) 
generalno treba da se prevzemat merki vo selektiraweto na rasite( posebno kaj 
govedarstvoto) i zgolemuvawe na farmite i proizvodstvenite kapaciteti . 
 
Loven Turizam 
 

Dobro e da se spomne deka za op{tinata karakteristi~no ovde e i  
Lovniot turizam kako posebna granka koja privlekuva  doma{ni i stranski 
turisti a ovozmo`uva lov na dive~ na 8 lovi{ta so vkupna povr{ina od 65 420 
ha.Od dive~ot e prisuten diviot zajak,polska erebica,volk i grablivi ptici od 
vidot orel.Posebno se atraktivni turisti~kite lokaliteti Bogoslovec i 
posebno \ uri{te kako najvisoka to~ka na op{tinata so 856 m n.v kade postoi i 
kulturno nasledstvo-manastir od 15 vek i arheol.lokalitet Gradi{te od 
rimsko doba. 

 
  
6. ПРОФИЛ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 
Op{tina Sveti Nikole kako edinica na lokalnata samouprava so 

Statutot gi ima opredeleno organite vo svojot sostav i rabotite od nadle`nost 
na Gradona~alnikot i Sovetot na op{tinata. 
Vo ramkite na Op{tina Sveti Nikole funkcioniraat dva sektori i po dve 
oddelenija vo ramkite na sekoj sektor.   

Sovetot na Op{tina Sveti Nikole kako organ na op{tinata go 
so~inuvaat 15 sovetnici kako pretstavnici na gra|anite izbrani neposredno na 
lokalni izbori. 

  
Strukturata na Sovetot spored politi~ka, etni~ka i polova struktura: 

Sovetnici spored politi~ka 
pripadnost 

Sovetnici spored 
etni~ka pripadnost 

Sovetnici spored  
polova zastapenost 

6 - VMRO DPMNE 
3 – SDSM 
3  група избирачи 
1 - LДП 
1- Партија на власите 
1-ДОМ 
  
   

14 Makedonci 
 1  Vlaв 

5  `eni 
10 ma`i 
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                  GRADONA^ALNIK 

 

 

             

                                                                       

Sektor za op{ti i pravni raboti 

                

 

 

 

      

 

Komisija za 
pra{awa za 
verifikacij
a na izbori 
i imenuvawa 

Komisija 
za 
finansii 
i LER 

Komisija za 
planirawe i 
ureduvawe 
na 
prostorot i 
za{tita na 
prirodata 

Komisija 
za javni 
dejnosti 

Komisija 
za 
komunalni 
raboti i 
soobra}aj 

Komisija 
za rodova 
ramnoprav
nost 

Komisija 
za 
evrointeg
racija 

Komisija za       

 
 Organogram na Lokalna Samouprava na op{tina Sveti Nikole 
 

Vo ramkite na Sovetot funkcioniraat 8 postojani komisii a vo ramkite na LS 
funkcionira i odborot za dodeluvawe na nagradi i priznanija.Vo рамки на локалната 
администрација на општина Sveti Nikole funkcioniraat ~etiri javni pretprijatija 
koi gi vr{at slednite dejnosti: 
 

1. JP „Komunalec“ - Vodosnabduvawe i sobirawe na otpad 
2. JP„ Edinstvo“ - Odr`uvawe na javnite zeleni povr{ini 
3. JP „Pazari“ - Stopanisuvawe i odr`uvawe na gradskiot pazar 
4. JP „Pogrebalno“ - Pogrebalni uslugi 
 

Od 01.07.2005 god pod nadle`nost na op{tinata e i teritorijalnata protivpo`arna 
edinica so okolu 15 vraboteni ~ija glavna dejnost e gasnewe na po`ari i prezemawe 
na merki i aktivnosti za spasuvawe na imot i lica od razni nesre}i na teritorija 
na op{tina Sveti Nikole i op{tina Lozovo.  

Sektor za urbanizam,komunalii i za{tita na 
`ivotna sredina 

 Oddelenie za finansii,buxet,danoci i LER Oddelenie za urbanizam i za{tita na `iv.sred. 

Oddelenie za izgradba i odr`uvawe na 
komunalna infrastruktura 

Oddelenie za pravni,javni dejnosti i op{ti rab. 

            Sovet na op{tinata    
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Kontakti na op{tinata 

 Adresa:Plo{tad Ilinden bb Sveti Nikole 

Tel 032/444-169 web strana www.svetinikole.gov.mk  i e-mail info@svetinikole.gov.mk          

-Sektor za pravni,finansiski,javni,razvojni i op{ti raboti 

  -Rakovoditel Kiril Makarovski   tel 032/444-169  lok 123 

-Sektor za urbanizam,komunalni raboti,soobra}aj i za{tita na `ivotna sredina 

 -Rakovoditel  Tode Petrovski  tel  032/444-169   lok. 130 

 
Според Законот за финансирање на единиците на lokalna samouprava, Општина Свети 
Николе во буџетот ги има следниве видови на приходи, како извори за финансирање на 
законските надлежности:  
 
Сопствени извори на приходи на општината  
 

Локални даноци:  
  
Даноците на имот  vo koj spa|aat  
Данок на имот се плаќа еднаш годишно, za (сопственоста на имот: куќа, стан, или земјиште)  
Данок на промет na имот – се плаќа при купување и продавање на имот Данок на наследство 
или подарок на имот – за пренесување на имот од едно лице на друго, наследниците од прво 
колено се ослободени од плаќање на овој данок.  
Таксите kako prihod na op{tinata ги определува Советот на општината   
Административни такси се наплаќаат за поднесоци, за издавање на дозволи решенија и 
слично и ги надоместuvaat трошоците на општината за издавање на овие документи.  
Локални надоместоци – опфаќаат  nадомест за уредување на градежно земјиште  
Надоместоци од комунална дејност ;Собирање одвезување и депонирање на смет 
Снабдување со вода за пиење и одвод на отпадни води 
Дел од приходите од персонален данок на доход – 3% од персоналниот данок на приход кој 
се плаќа од платите на вработените се насочува кон буџетот на општината во која тие имаат 
регистрирано место на живеење.  
Донации  - можат да бидат од странски и домашни субјекти, изразени во финансиски средства 
или во ствари.  
Самопридонеси – доколку граѓаните позитивно се изјаснат по пат на референдум.  

 
Дотации од Буџетот на Републиката и буџетите на фондовите  
 
Toa se Приходи од ДДВ – 3% од вкупниот ДДВ кој се прибира на ниво на државата a наменет 
за обезбедување на вршење на основните функции на општината .  
Наменски дотации од Буџетите на соодветните министерствата, наменети за финансирање 
на пренесените надлежности на локално ниво so cel да се покријат платите на вработените, 
одржување на објектите i финансирање на: основно и средно образование, култура, 
згрижување на стари луѓе и деца заштита социјална za{tita и плати за пожарникарство.  
Трансфери од фондови - Фонд за патишта ;Биро за недоволно развиени подрачја  
Министерство за транспорт и врски  
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Преглед на бuxetот na општината во последните три години изразен во MKD 
2009 2008 2007 

245.810.437,00 270.566.590,00 198.342.576,00 

Buxetski suficit/deficit  kako % od godi{niot buxet 
2009 2008 2007 

3,3% 3,3% 6,7% 

Godi{ni kapitalni investicii vo poslednite 3 godini vo MKD 
2007 2008 2007 

18,8% 26,8% 95.972466,00 

Prihodi kako  % od godi{niot buxet 
2009 2008 2007 

Op{tinski buxet  
(vklu~uva}i namenski dotacii): 219.107.594,00 
Donacii:                                            7.416.329,00 
Samofinansira~ki sredstva:       19.286.514,00      
                        

                           206.654.235,00 
41.118.935,00 
22.793.420,00 

116.523.361,00 
62.306.677,00 
62.306.677,00 

Namena na buxetskite sredstva vo posledniot godi{en buxet, kako % od godiшнiot buxet 
Plati: 50,5 %                           Dobra i uslugi: 28,17 %                        Infrastruktura: 18,8 % 
@ivotna sredina: /                  Zdravstvo: /                                             Obrazovanie: 47 % 
Kultura: 3,1 %                          Socijalna za{tita: 13%                      Sport i rekreacija: 6,9 % 

 
 

7. ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА 
 

Vo op{tina Sveti Nikole najrazvieni stopanski dejnosti se: prehrambenata 
индустрија, tekstilnata industrija, trgovska дејност, uslu`nata dejnost, zemjodelstvoto 
i sto~arstvoto. 

Spored podatok od Upravata za javni prihodi - Regionalna direkcija [ tip 
sostojbata so registrirani pravni lica po dejnosti vo op{tina Sveti Nikole е следна: 
 

Dejnost Broj na pravni lica 
1. Proizvodstvo i prerabotka (vklu~uvaj}i 
zemjodelsko proizvodstvo) 

552 

2. Trgovija 312 
3. Uslugi 122 

 
Од вкупниот број на претпријатија,правни лица(ДООЕЛ) се 278,трговски друштва ДОО се 
41,трговци поединци се 106,регистрирани индивидуални земјоделци се 493 и останати 
18.Brojot na  aktivni firmi vo op{tinata iznesuva 976, zaklu~no  so 30.09.2009 godина, 
spored podatok od Upravata za javni prihodi - Regionalna Direkcija vo [ tip. 
  
 Во продолжение е претставен тrendot na zgasnuvawe na kompaniite vo poslednite 10 
godini на територијата на Општина Свети Николе: 
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                    Odjaveni od registarot na doma{ni  pravni lica po 
                                    godinи                                                  

   
 

 
                  Spored brojot na lica koi  
              gi vrabotuvaat vo op{tinata,vo 
         SvetiNikole,funkcioniraat prete`no 
                  mali i sredni pretprijatija. 
               Glavni pretprijatija spored  
                  brojot na vrabotuvawe i  
           ostvareniot profit vo op{tinata se: 
 
 

 
     
     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aktivni delovni  subjekti vo op{tina Sv.Nikole spored forma na registracija 
     

Регистрирани, 
2009 заклучно 

со  

30.09.2009* 

Активни, 2009 
заклучно со 

30.09.2009* 

Вкупно 

заклучно 
со  

30.09.2009** 

Видови на деловни субјекти 

 

Претприј
атија** 

Трговски  

друштва** 

Трговци- 

поединци*
* 

 

Останато
** 

976 934 976 318 41 547 18 

Godina Broj na 
odjaveni 

firmi 
1997 3 
1998 5 
1999 6 
2000 4 
2001 10 
2002 8 
2003 22 
2004 20 
2005 28 
2006 37 
2007 19 
Od 

01.01.2008 
do 

15.02.2008 

2 

Godina Broj na 
odjaveni 
trgovci 

poedinci 
1997 4 
1998 9 
1999 32 
2000 3 
2001 8 
2002 11 
2003 15 
2004 30 
2005 28 
2006 24 
2007 38 
Od 

01.01.20
08 do 

15.02.20
08 

6 

Ime na pretprijatieto Broj na vraboteni 
Moda AD 653 
F K Mesna industrija 307 
Kamoteks DOO Uvoz Izvoz 267 
Domatti AD 105 
Bim AD 85 
Poljodelstvo Erxelija DOOEL 63 
Vedrateks Velkova DOOEL 62 
Stav- kom DOOEL uvoz- izvoz  43 
Bo{kovski DOOEL uvoz - izvoz  42 
S.M Kompani DOO eksport -import 36 
Lion DOO  34 
Gradinar izvoz-uvoz AD 31 
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Vo op{tinata postojat mal broj na izvozno orientirani pretprijatija bidejki prete`no se 
raboti za indirekten izvoz t.e. лон sistem na proizvodstvo. Kategorijata na izvozno 
orientirani pretprijatija ja pretstavuvaat istovremeno najuspe{nite firmi vo op{tinata: 

1. Пrehrambena industrija 
 Lion DOO -proizvodstvo na konditorski proizvodi i  
 Jugotutun AD- prerabotka i konzervirawe na ovo{je i zelen~uk 

2. Гrade`na industrija 
 Bim AD - proizvodstvo na bitumenski i izolacioni proizvodi za grade`ni{tvo 

3. Тekstilna industrija 
 Moda AD i  
 Vedrateks Velkova DOOEL. 

 

 Занаетчиска дејност во Општина Свети Николе 

Dosega spored podatok od P.E. na Upravata za javni prihodi vo op{tina Sveti Nikole se 
registrirani vkupno 39 lica koi se занимаваат so zanaet~iska dejnost.    
 

Opis na dejnosta Broj na zanaet~ii 
Kalajxisko-kazanxiska dejnost 5 

Bojaxiska dejnost 1 
Kamenore`a~ 1 

Izrabotka na metalski predmeti 2 
Stolar 5 
Berber 2 
Frizer 10 

Proizvodstvo na nakit 1 
Proizvodstvo na mebel 3 

Odr`uvawe i poravka na motorni vozila 4 
Avtoperalna 2 

Prerabotka na mleko 1 
Popravka na elektri~na oprema 2 

Вкупно 39 
  Struktura i broj na zanaet~ii po oblasti na deluvawe  
 

Spored izmenite vo Zakonot za vr{ewe na zanaet~iska dejnost, fizi~kite lica koi se 
registrirani kako vr{iteli na zanaet~iska dejnost vo UJP imaat obvrska da se prijavuvaat vo 
Zanaet~iskata komora vo op{tinata vo koja ja vr{at dejnosta koja }e gi organizira i 
koordinira zanaet~iite vo aktivnostite za proda`ba, promovirawe na nivnoto proizvodstvo, 
obuki za vrabotenite, itn. 

Моментално постојат pet финансиски институции кои делуваат на територијата на Општина 
Свети Николе и нудат поволни финансиски услови за кредитирање и поддршка на бизнис субјектите од 
општината. 

Toase:STOPANSKA BANKAkoja nudi krediti za golemi,mali i sredni pretpr 
ijatija,mikrokreditirawe od 5000 do 50 000€ kako i krediti za naselenie: UNIVERZALNA 
INVESTICIONA BANKA-UNI BANKA koja isto taka kreditira MSP ,krediti za 
stomatol.ordinacii i zdravstveni organizacii od 50-100 000€. 

IZVOZNO KREDITNA BANKA-IK BANKA koja nudi uslugi vo kreditirawe na 
MSP,individualni pretpriema~i,zemjodelci , kreditni linii od stranstvo EBRD, KfW, MRFP, 
SEDF, ФИООМ, МБПР, EAR (PHARE. 

-НЛБ ТУТУНСКА БАНКА 
Osiguruvawe KJUBI MAKEDONIJA a.d. Skopje- Ekspozitura Sv.Nikole koja nudi 

proizvodi i uslugi od oblasta na osiguruvaweto na mal i sredni pretprijatija kako i na fizi~ki 
lica i doma}instva. 
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8. ВРАБОТУВАЊЕ 
 
Во Општина Свети Николе бројот на вкупно вработени изнесува 4243. 
Од овој број во продолжение е даден преглед на фирми по број на вработени и вкупно вработени: 
 

 Податоци од  2009 година од Фондот за Пензиско и инвалидско осигурување Св.Николе 
                         
 Население, работна сила и стапка на невработеност, Попис 2002 

Општина Население Работна 
сила 

Вработени Невработени Стапка на 
невработенсот 

Стапка на 
вработеност 

Свети 
Николе 

18497 7868 4670 3198 40.6 36.6 

 
Учество на мажите и жените во економски активно население, Попис 2002 

 
Општина 

 
Работна 

сила 

 
Мажи 

 
Жени 

Мажи  
како %од 
вкупното 

Жени  
како % 

од 
вкупното 

 
Свети 

Николе 

 
 

7868 

 
4574 

 
3294 

 
58.1 

 
41.9 

вработени невработени вработени невработени 
2827 1747 1843 1451 

  
 

вработување според економски сектори попис 
2002 г

44%

18%38%

земјоделство
индустрија
услуги

 

  

невработени според местото на живеење-октомври 2009

1623

633
1001

364

0

1000

2000

мажи

жени

мажи 1623 633

жени 1001 364

град село

 

Големина на фирма 
според вработени 

 
Број на фирми 

Број на вработени/ 
осигуреници 

1 – 5 765 1086 
6 – 10 31 227 
11 – 25 17 247 
Над 25 28 3082 

Вкупно             841 4642 
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невработени според степен на образование-октомври 
2009

738

15

75

399

109

769

82

375

877
29
53

100

0 200 400 600 800 1000

НКВ

ПКВ

КВ

ССС

ВИШО

ВИСОКО

мажи
жени

 
    

Преглед 
на невработени лица според старосна структура  

со состојба октомври 2009 
 

Центар 
за 

вработ
ување 

вкупно од 15-19 
год. 

од 20-24 
год. 

од 25-29 
год. 

од 30-34 
год. 

од 35-39 
год. 

од 40-44 
год. 

од 45-49 
год. 

од 50-54 
год. 

од 55-59 
год. 

60 год. и 
повеќе 

ma
`i 

же
ни 

ma
`i 

же
ни 

ma
`i 

же
ни 

ma
`i 

же
ни 

ma
`i 

же
ни 

ma
`i 

же
ни 

ma
`i 

же
ни 

ma
`i 

же
ни 

ma
`i 

же
ни 

ma
`i 

же
ни 

ma
`i 

же
ни 

Свети 
Николе 

  46 25 29
2 

17
4 

30
3 

18
3 

19
4 

13
3 

19
6 

14
7 

20
3 

15
2 

23
5 

19
1 

27
8 

19
6 

28
1 

11
3 

22
8 

51 

Vkupno:  3621           71           466            486           327           343           355           426            474            394           279 
 
 

    Od tabelite mo`e da se vidi deka vo delot na nevrabotenosta,taa e pogolema kaj ma{kata populacija i 
spored mestoto na `iveewe,spored starosnata struktura kade vo site starosni grupi pogolem broj na nevraboteni 
se ma`i i spored obrazovanieto kade obi~no dominira srednoto obrazovanie i nekvalifikuvanata rabotna sila 
so najgolem broj u~estvo vo nevrabotenosta. 
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9. ОПШТИНСКИ УСЛУГИ 
 
So procesot na decentralizacija op{tinite vo RM dobija novi nadle`nosti soglasno 
Zakonot za lokalna samouprava koi pred 2002 godina bea vo dr`avna nadle`nost. 
Op{tina Sveti Nikole e nadle`na za vr{ewe na raboti vo slednite oblasti: 
Urbanizam kade op{tinata nosi  urban.planovi,dava odobrnija za gradba,go ureduva 
grade`noto zemji{te i vr{i inspekciski nadzor 
Komunalni dejnosti kade op{tinata e odgovorna za snabduvawe so voda za 
piewe,tretman na otpadnite vodi,gri`a za javnata ~istota,osvetluvaweto,soo- 
bra}ajnata signalizacija,javniot lokalen prevoz,odr`uvaweto na pazarite i lo- 
kalnite pati{ta i ulici. 
Za{tita na `ivotna sredina i priroda kade op{tinata prezema merki za za{tita od 
zagaduvawe na voda,vozduh,zemja,priroda i za{tita od bu~ava 
Lokalen ekonomski razvoj kade op{tinata go planira lokalniot ekonomski 
razvoj,utvrduva prioriteti,vodi lokalna ekonomska politika,go poddr`uva rzavojot na 
MSP i pretpriemni{tvoto,go promovira partnerstvoto. 
Kultura ovde LS se javuva kako osnova~ na lokalnite institucii od oblasta na 
kulturata i se gri`i za neguvawe na kulturata vo op{tinata preku neguvawe na 
tradicijata i folklorot so manifestacii i razni formi na tvore{tvo 
Obrazovanie kade isto taka op{tinata e osnova~ na osnovnite i srednite u~ili{ta,se 
gri`i za nino finansirawe i administrirawe vo sorabotka so centralnata vlast a 
organizira i prevoz i ishrana na u~enici i nivno smestuvawe vo u~ili{ni domovi 
Zdravstvena za{tita vo delot na upravuvawe so institucii od primarna zdravstvena 
za{tita ,i gri`a za unapreduvawe na zdravjeto i razvoj na prevencijata. 
Za{tita i spasuvawe-op{tinata sproveduva podgotovki i prezema merki za za{tita i 
spasuvawe na gra|anite i materijalnite dobra od: voeni razurnuvawa,prirodni 
nepogodi i drugi nesre}i i posledicite predizvikani od niv i Protivpo`arna 
za{tita 
 Во рамки на Proektot za поддршка на процесот на децентрализација во Општина Свети 
Николе се воведe едношалтерскиот систем, како општински uslu`en центар. Неговата цел е 
да се скратат процедурите за давање информации и поквалитетни услуги на граѓаните во 
следниве области: урбанизам, комуналии, даноци и комунални такси, животна средина.и 
dr.услуги кои се во надлежност на општината   
 Isto taka ovaa godina(2009) vo op{tinata po~na da funkcionira i Biznis 
Centarot koj dava poddr{ka na biznis sektorot vo op{tinata (MSP) so 
informacii,razni promocii i kampawi i koj proekt be{e poddr`an od Ministersto za 
ekonomija i raboti vo sklop na oddelenieto za LER. 
  Soglasno Zakonot za sloboden pristap do informacii, gra|anite imaat pravo 
da se informiraat za rabotata na Gradona~alnikot, Sovetot i rabotata na 
op{tinskata administracija,preku odgovorno lice od op{tinata a sekako gra|ani- 
te imaat i pravo na inicirawe na pra{awa od niven interes do Sovetot na op{ti- 
nata.  
 
Локални медиуми во општина Свети Николе 
 
 Во моментот на полето на информирањето на јавноста на територијата на општина 
Свети Николе активно работат два локални медиуми, едно радио и една телевизија. Со цел 
подобрување на јавната информираност и поголема транспарентност на работата на ЛС, 
започнa со издавање и дистрибуција i локален печатен медиум наменет за жителите од градот 
и руралните средини. 



 Радио Свети Николе го информира локалното население за сите активности од градот 
и пошироко i постигнува слушаност од околу 18000 слушатели.Radioto se nao|a vo 
prostoriite на Меѓународниот славјански институт – Свети Николе. 

TV Svet kako medium postoi od po~etok na 1993 i pokriva tv signal vo celata 
op{tina kako i vo {tipskiot i gevgeliskiot region.Opremena so sovremena tehni~ka i 
digitalna oprema,izleguva vo presret na potrebite na gra|anite za navremeno, to~no 
informirawe za aktuelnite nastani od regionot. 
 
Граѓански сектор во општина Свети Николе 
 
  NVO-ite vo op{tinata vo glavno se fokusirani na nekolku dejnosti: ~ovekovi 
prava,rodovi pra{awa,za{tita na `ivotna sredina,aktivnosti za mladi i sport, 
agrarni pra{awa i sl. Vo momentot vo op{tinata ima nad 100 nevladini  organizacii 
кои најчесто се поврзуваат и градат партнерски односи во зависност од потребите и целите за 
кои се залагаат,no samo del od niv se aktivni и imaat nekoe vlijanie и pridones vo 
op{testvenite tekovi na op{tinata и regionot.   

Ovie NVO deluvaat kako na lokalno nivo preku razli~ni formi na povrzuvawe 
така i na nacionalo nivo. 
- @enski NVO - Organizacija na `enite na op{tina Sveti Nikole- aktivna od 1999g. 
so 500 ~lenovi od koi 30 aktivni;  
-Gra|anska inicijativa na `eni i Zdru`enie na `enite Ov~epolka-aktivna od 2001 so 
~lenstvo od 200 lu|e; 
- Ekolo{koto dru{tvo „Izgrev“ - Sveti Nikole- funkcionira od 1991 g. so okolu 400 
~lenovi od koi 30 se aktivni,tretira pra{awa povrzani so `ivotnata sredina 
- Izvidni~ki odred „Goce Del~ev“ - Sveti Nikole-formirano1972 g. i broi 180 
~lenovi od koi 80 se aktivni; 
-Vizija Nova-formirana 2008 g. i broi 30 ~lenovi-mladinska organizacija koja gi 
zastapuva pravata i interesite na mladite vo zaednicata,promocija na sportot i 
zdravjeto kaj mladite i aktivna mladinska politika; 
- Profesionalni зdru`enija: п~elarski zdru`enija, зdru`enija za odgleduvawe na 
kravi, na ovci idr. 
-Demokratija-Zdru`enie na zemjodelski proizvoditeli; 
- Zdru`enie na socijalni rabotnici; 
-Dobrovolno protivpo`arno dru{tvo-formirano 1935 g.so okolu 70 ~lenovi ~ija 
misija e spasuvawe na imoti i lica od po`ari i  elementarni nepogodi i edukacija na 
naselenie za za{tita i spasuvawe; 
- FOROP - Fondacija za obnova i razvoj na Ov~e Pole 
  
 
10. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Planiraweto na razvojot na grad Sveti Nikole e definiran so Generalen 
Urbanisti~ki plan(GUP) br.13-99 od 31.07.1998 godina kako osnova za izmena i 
dopolnuvawe na Detalnite urbanisti~ki planovi i zafa}a povr{ina od 427 ha. Vo 
tekot na izminatite godini od strana na op{tina Sveti Nikole izvr{ena e izmena i 
dopolnuvawe na DUP-ovite (soglasno novite zakonski uslovi) i toa na: DUP 
„Livadi“so povr{ina od 10,42 ha DUP „Bel Kamen“ so povr{ina od 13,31 ha i DUP 
„Rudina“ so povr{ina od 32 ha. 

Od strana na zainteresiranite pravni i fizi~ki lica dosega e izvr{ena 
izmena i dopolnuvawe na pomali delovi od DUP-ovite, kako i izrabotka na 
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Urbanisti~ki plan von naseleno mesto (UPVNM) za odredeni lokaliteti  nadvor od 
grade`niot reon. 

Vo tekot na 2007 god. donesen e Urbanisti~ki plan von naseleno mesto 
(UPVNM) „Divjak“ so povr{ina od 85 ha za izgradba na alternativno vodosnabduvawe 
na grad Sveti Nikole и е донесен DUP za malo stopanstvo, дodeka vo zavr{na faza e  
donesuvaweto na DUP za sport i rekreacija, i DUP za naselba „Liska“. 

Za   Op{tina Sveti Nikole za izrabotka na Urbanisti~ki план so koi se 
planira уrbanizacija na 65 ha so DUP vo potesniot grade`en reon i okolu 20 ha so 
GUP od koi 7 ha vo grade`en reon a 13 ha von grade`en reon. Иsto taka e predvidena i  
urbanizacija na ruralnite oblasti so izrabotka na Urbanisti~ki planovi za selata 
Erxelija i Gorobinci. 

Zna~i so realizacija na predvidenite Urbanisti~ki planovi vo tekot na 2008 
godina i prethodno zapo~natite ili ve}e donesenite DUP-ovi (soglasno novite 
propisi) vo op{tinata }e bidat urbanizirani 150ha, a }e ostanat za izmena u{te 120 ha 
kako prioritet za narednite godini  so {to }e se zaokru`i urbanizacijata na 
potesnoto gradsko podra~je. 

 

 

10.1. ДОМУВАЊЕ 

Тип на Домување 
 

1. Индивидуално  домување  
 
А.  Изградено  градежно  земјиште 
 

Индивидуалното домување-постоечкото изградено во општина Свети  Николе во   
најголем    процент   92 %  е  од  типот на семејни куќи со градини, околу 5%  е од типот   
двосемејни   куќи   и   само  3%  се  куќи  во  низ.  Постоечкиот   фонд    на     изградено     
индивидуално домување е покриено со планска документација ДУП-ови од  постар   датум  
изработени по метод на  урбанистичко планирање со маркици кој не дозволува   доградби и на 
поголеми градежни парцели кои cе со мал процент на изграденост на  парцелата. Затоа се 
изградени голем број на дивоградби. Со развојот на приватниот  сектор појавена  е  потреба  за  
поинтензивен  развој  за домувањето cо мешана  намена  на  објекти т.е.деловно- станбени  
објекти и можност  за потребата за брзо опслужување на физичките и правни лица за можност 
за изградба, доградба и надградба.   
  
          Б.  Неизградено  градежно  земјиште 
 
 Потребата    за   градежно    не   изградено    земјиште   за    индивидуално  домување   
во  општина    Свети  Николе  е   30  ха и  е   задоволена   за   подолг   временски  период.    95 
%  од  земјиштето  е  во  приватна   сопственост  или  530 ,  и  околу 5 %  од  државна  
сопственост . Од  ова  може  да  се   заклучи   дека  понудата  на  пазарот   за   инвестиции  за  
градежно  неизградено  земјиште  за  домување  во  однос  на  покриеност  со ДУП-ови  е   
добра. 
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2. Колективно  домување    
 

Изградбата на објекти  за колективно  домување  во  општина  Свети  Николе  веќе  подолг  
временски  период  е  во  мирување.  Повеќе  од  20  год.  не  изградена  ниту  една  зграда  за  
колективно  домување. 

 
 

А.Изградено  колективно  домување 
 
Во  постоечките  колективни   згради  на  општина  Свети  Николе  во  сите  3  зони  на  

градот  се  изградени  873  станови. Дел  од   нив  се  од   постар  тип  но  во  поголем  број  се  
во  добра  состојба. Побарувачката на станови   во   објекти  за  колективно  домување е 
зголемена. Објектите се со  решени  односи  за  делот  на  сопственоста  на  становите , сите  се  
со  решена  инфраструктура, и др. Постои недоволно  одржување  на   заедничките  простори  
во  зградата  и  на   дворното  место   

 
    Б.Планирано -неизградено  колективно  домување 
 
 Во  планираната  состојба  на  општина  Свети  Николе  со  планска  документација  
ДУП-ови  покриеноста  во  однос  на  изградба  на  згради  за  колективно  домување  е  добра  
но  истата  состојба  не  е  реализирана  од  многубројни  причини.  
 Приоритет – Реализација на можноста  за  изградба  на  15 објекти  за  колективно  
домување  со  вкупно  401 стан.  
   

РЕЗЕРВИРАНО  ЗЕМЈИШТЕ  ЗА  ИНВЕСТИЦИИ 
 
Резервирано   земјиште  за  инвестиции   во  општина Свети  Николе  за  деловни  објекти  

е  со ДУП - индустриска  зона (мало  стопанство)  Свети  Николе м.в.  Кантонче. Површината 
на ДУП е  14,69 ха. Предвидени   се   40   парцели   за  инвестиции  со П= 13.04 ха  од  кои дел  
се  на  државно  земјиште  а  дел  се  на  приватно, а  5  се  во  приватна сопственост  со  П=1.65 
ха  и  тие се  изградени  и  предвидени  за  доградување. Друго  земјиште  за  инвестиции  во  
приватна  сопственост кое  е  покриено  со  ДУП   Мавровица  со 17  градежни  парцели  и  
површина  за  градба  на  објекти   од  3.20  ха . Исто  така  во  зони  покриени  со  ГУП  
резервирани  за  мало  стопанство  имаме  предвидено со 1. ГУП  Мавровица  - 2.18 ха.,  2. ГУП  
Смкнат  брег – 4.20 ха и 3. ГУП  Станички  пат – 0.75 ха. 

 
ЦЕНА  НА  М 2  КИРИЈА – ПО  ЛОКАЦИЈА  И  КУПОВНА  ЦЕНА 

 
КИРИЈА : 
Станови :  I  зона     - 123,00 ден. /м2 

                   II  зона    -   91,50 ден. /м2 

                  III  зона    -   61,50 ден./м2 

 
Куќи :        I  зона     -   91,50 ден./м2 

                   II  зона    -   61,50 ден./м2 

                  III  зона    -   30,75 ден./м2 

 
КУПОВНА  ЦЕНА : 
Во  зависност  од  квалитетот  на  градбата  цената  се  движи  во  границите  
Станови :  I  зона     - 18.450,00 ден.  -  21.525,00 ден / м2 

                   II  зона    - 15.375,00 ден.   -  18.450,00 ден / м2 
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                  III  зона    - 12.300,00 ден.  -   15.375,00 ден / м2 

Куќи :        I  зона     -    12.300,00  -  15.375,00 ден / м2 

                   II  зона    -    9.150,50 -  12.300,00 ден / м2 

                  III  зона    -   6150,00   -  9.150,00 ден / м2 

 
 

ЦЕНИ   НА   ДЕЛОВЕН   ПРОСТОР ( КУПУВАЊЕ  И  ЗАКУП ) 
КУПОВНА  ЦЕНА : 
Централно  градско  подрачје    -  92.250,00 ден.  -    104.550,00 ден / м2 

                                        I  зона     - 55.350,00 ден.   -   73.800,00 ден / м2 

                                        II  зона    - 36.900,00 ден.   -   55.350,00 ден / м2 
                                      III  зона    -  18.450,00 ден.   -    36.900,00 ден / м2 

ЗАКУП : 
Централно  градско  подрачје    -  492,00 ден.     -     615,00 ден / м2 

                                        I  зона     - 369,00 ден.   -   492,00 ден / м2 

                                        II  зона    - 184,50 ден.   -   246,00 ден / м2 
                                      III  зона    -  123,00 ден.   -    184,50 ден / м2 
 
 
 
 
11. ОБРАЗОВАНИЕ 

 Obrazovanieto kako nova nadle`nost na op{tinata zema poseben del vo 
interes na LS za podobruvawe na kvalitetot na obrazovniot sistem: so modernizirawe 
i nadgraduvawe na u~ili{tata ,so zajaknuvawe na kapacitetite na  nastavnicite, so 
obezbeduvawe na podobri uslovi za rabota i podobruvawe na materijalno - tehni~kite 
sredstva no i so obezbeduvawe soodvetno potrebni finansiski средства. 

Предучилишно образование 

Vo op{tina Sveti Nikole funkcionira op{tinskata ustanova, detska 
gradinka „Rahilka Goneva“, koja  raboti vo dva objekta i toa:  

1. Objekt na ulica Ko~o Racin so neto korisna povr{ina od 1776m2 i  dvorna 
povr{ina od 4982m2.Vo objektot se smesteni deca od jaslena vozrast, gradinska vozrast 
i deca od {kolska vozrast - do 10 godini, vo 11 vospitni grupi so 199 deca.Vo objektot 
rabotat 39 vraboteni od koi 8 vospituva~i i 15 neguvatelki. 
  

 
2. Objekt na ulica Velko Vlahovi} so neto korisna povr{ina od 1379m2 i 

dvorna povr{ina od 4085m2. Vo objektot se smesteni  deca od jaslena vozrast, gradinska 
vozrast i deca vo godina pred poa|awe vo u~ili{te vo 9 vospitni grupi so vkupno 102 
deca. Vo objektot rabotat 19 vraboteni od koi 5 vospituva~i i 9 neguvatelki. 

Gradinka 
,,Rahilka 
Goneva 

Jasli-3 
grupi 

Gradinka-5 
grupi 

1 god.pred 
poa|awe na 
u~ili{te 

[ kolski 
deca 10 god. 1 
grupa 

Vkupno 

Objekt Ko~o 
Racin 

       28       98       38       35 199 

Objekt Velko 
Vlahovi} 

       15       60       27  102 

Vkupno        43      158       65        35 301  
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Основно образование 
 
 Воспитно-образовниот процес за деца од школска возраст се одвива во три општински 
образовни установи, ОУ „Гоце Делчев“ОУ „Кирил и Методиј“,и ОУ „Даме Груев“ со вкупно 8 
подрачни училишта.  
   

Nastavata  vo OU „Goce Del~ev” ja sledat vkupno 638 u~enici rasporedeni niz 
slednite paralelki: 
 
OU Goce Del~ev    1-4 oddelenie    5-8 

oddelenie 
    vkupno 

Sveti Nikole          277        246       523 
PU Gorobinci           48         38        86 
PU Crnili{te           22         /              22 
PU Nemawici            7          /         7 

      638 vkupno 

            
Nastavata vo OU,,Kiril i Metodij" ja sledat vkupno 732 u~enici rasporedeni niz 
slednive paralelki: 
 
OU Kiril i 
Metodij 

1-4 oddelenie           5-8 oddelenie 
oddelenie 

Paralelka 
so 
posebni 
potrebi 

  
Vkupno 

Sveti Nikole      370      355        3      728 
Dolno \ uganci         4        /         /         4 
          732 
 

Vo sostav na u~ili{teto postoi i edna paralelka za u~enici so posebni 
potrebi vo razvojot, koja e sostavena od 3 u~enici: 

  
Nastavata vo OU ,,Dame Gruev"-Erxelija  ja sledat vkupno 230 u~enici 
 

OU,,Dame Gruev"   1-4 oddelenie       5-8 oddelenie    vkupno 
Mustafino       42        /         42 
Erxelija       60       101       161 
Kadrifakovo       11       /         11 
Amzabegovo       16      /         16 
          230 

         
Фinansirawe vo oblasta na obrazovanieto 
 

Finansiraweto vo obrazovanieto se odviva so sredstva od sopstveni 
samofinansira~ki sredstva, blok dotacii, soglasno uredbite i metodologiite koi se 
primenuvaat  so II- ta faza na decentralizacijata (plati, tekovno operativni rashodi, 
prevoz na u~enici vo osnovnoto obrazovanie). 
 Za del od onie najneophodni uslovi (greewe, prevoz na u~enici) op{tinata 
izdvojuva sopstveni sredstva od Buxetot. 
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Средно образование 
 
 Во општина Свети Николе функционира Средното општинско училиште „Кочо 
Рацин“ со два училишни објекти, гимназиска зграда и земјоделска зграда. За потребите на 
СОУ постои еден ученички дом со капацитет од 112 легла namenet za u~enici koi se 
{koluvaat nadvor od mestoto na `iveewe i imaat potreba od domsko smestuvawe. 
    
SOU Ko~o Racin      I-godina II-godina III-godina IV-godina vkupno 
Gimnazisko 
obrazovanie 

   79    87    76    86    331 

Stru~no obrazovanie    151    94    134    84    463 
Veterinaren tehni~ar    76    61    84    64  
Tehn.za farmersko 
proizvodstvo 

   19    15    22    20  

Tehn.za hortikultura    15    18    28    /  
Avtomehani~ar- 
Mehatroni~ar 

   21    /    /    /  

Prerabotuva~ na meso 
i mleko 

   20    /    /    /  

Vkupno    794 

 
Nastavata pri SOU Ko~o Racin se realizira vo dve zgradi,a obrazovno rabotnata 
praktika se realizira vo postoe~kite objekti vo u~ili{teto: u~ili{na 
ekonomija,rabotilnica,mini-farma i mlin za proizvodstvo na sto~na hrana. 
         U~ili{nata ekonomija raspolaga so obrabotlivo zemji{te so vkupna povr{ina od 
87 hektari a se koristi so sovremena mehanizacija,priklu~ni ma{ini i soodvetna 
oprema za navodnuvawe. 
       Za pouspe{no izveduvawe na prakti~nata nastava na u~enicite od veterinarnata 
struka ,u~ili{nata farma e podelena na dva dela i toa objekt za smestuvawe na molzni 
kravi i objekt za smestuvawe na sviwi.   

Farmata raspolaga i so sovremeni aparati i ma{ini-aparat za molzewe,sad za 
ladewe na mlekoto(laktofriz),poilki,hranilki,cisterna za te~no |ubrivo i 
sovremena pedolo{ka laboratorija. 
  Vo SOU Ko~o Racinü postoi i funkcionira i Realna kompanija,~ija cel e 
proizvodstvo na sto~na hrana za site vidovi na doma{ni `ivotni 
 
Visoko Obrazovanie 
 
Op{tina Sveti Nikole mo`e da se pofali i da bide gorda na toa {to vo nejzini ramki 
raboti Me|unarodniot Slavjanski Institut-Moskva voMakedonija tokmu vo grad Sveti 
Nikole.so web strana  -www.slavnist.edu.mk  
 Ovaa visoko obrazovna institucija koja raboti od 2004 god na teritorija na 
RM,istata godina gi zapo~na i gi aktivira studiite vo Sveti Nikole so otvarawe na 
Fakultetot za Ekonomija i organizacija na pretpriemni{tvo so nasoka Menaxment vo 
koja se zapi{aa 25 studenti.Narednata godina otpo~na i Fakultetot za Psihologija so 
{to vo toj period vkupnata brojka na student be{e110.Vo u~ebnata 2006/2007 
,Institutot ja vovede i nasokata Finansii i kredit i otvarawe na disperzirani studii 
vo Bitola(so istite nasoki) pri {to brojkata na studenti se iska~i na 500.Vkupniot 
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broj na aktivni studenti do 2009/2010 iznesuva 1200 koi aktivno go izu~uvaat i ruskiot 
jazik. 
 Po zavr{uvaweto na studiite,studentite se steknuvaat so diploma priznaena i 
vo Ruskata Federacija kako mati~na zemja na Institutot. 
 Nastavniot kadar go so~inuvaat asistenti i profesori od RM,Rusija i od R 
Bugarija. Vo tek e postapkata za otvarawe na ~etiri novi fakulteti so nivna 
akreditacija so {to ustanovata bi dobila status na univerzitet. 

 

12. ЗДРАВСТВО 
 

Vo Op{tina Sveti Nikole funkcionira edna javna zdravstvena ustanova 
Zdravstven dom „Primarius D-r \ or|i Gavrilski“ koj raspolaga so dva  zdravstveni 
objekti vo gradot i sedum punktovi vo okolnite mesni zaednici: Lozovo , Erxelija, 
Mustafino, Crnili{te, Gorobinci, Nemawici i \ u|anci. 

Site naseleni mesta vo koi ima punktovi na Zdravstveniot dom se dostapni za 
pacientite i istite se povrzani so lokalni asfaltni pati{ta. Naselenite mesta vo 
koi ima zdravstevni punktovi se oddale~eni od gradot Sveti Nikole na slednoto 
rastojanie: Lozovo-15km, Erxelija-8km, Nemawici-10km, Mustafino-12km, Crnili{te-
11km i D.\ u|anci-15km. 

Vo Zdravstvniot dom se vraboteni 82 rabotnici od koi: 
 -4 doktori po op{ta medicina 
 -9 doktori specijalisti 
 -3 vraboteni so vi{a medicinsko u~ili{te 
 -40 vraboteni so sredno medicinsko u~ili{te i ostanatite 26 vraboteni se 
administrativen i pomo{en tehni~ki personal. 
 

Zdravstveniot dom pru`a preventivna specijalisti~ko-konsultativna 
zdravstvena za{tita.Zdravstveniot dom ima organizirano itna medicinska 
pomo{,preventiv p zdravstvena za{tita od oblasta na medicinata i stomatologijata,a 
vr{i i labara- 
toriski i rendgen uslugi.Isto taka vo Zdravstveniot dom ima organizirano i 
poroduvawe so stru~na pomo{ vo koja se anga`irani i doktori-ginekolozi.  

Specijalisti~ko konsultativni zdravstveni uslugi Zdravstveniot dom 
obezbeduva vo oblasta na:interna medicina, oftalmologija,  otorinolaringologija i 
neuropsihijatrija.  
 Во рамките на новата амбулантна зграда функционира и Higieno-epidemiolo{ka 
slu`ba koja {to e isturen punkt na Zavod za zdravstvena za{tita Veles, која што ја 
следи здравствената состојба на населението во општината.    
 
 
13. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 Za vr{ewe na dejnostite od oblasta na socijalnata za{tita vo op{tinata 
funkcionira javnata ustanova JUM Centar za socijalna rabota-Sveti 
Nikole.Centarot za socijalna rabota vr{i dejnost od javen interes vo forma na 
institucionalna i von-institucionalna  za{tita. 
  Momentalnata sostojba (податоците се од октомври 2009) so brojot na korisnici 
na socijalna pomo{ i drugi formi na za{tita vo ramkite na Centarot za socijalna 
rabota vo op{tina Sveti Nikole e sledna: 
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Категорија на корисници Broj na korisnici 
Socijalna pari~na pomo{ 250 semejstva 
Postojana pari~na pomo{ 70 lica 
Pomo{ i nega od drugo lice 250 lica 
Deca bez roditeli  i roditelska gri`a 7 lica 
Samohrani majki 16 lica 
Maloletni~ka delinkvencija pod 14 godini 23 lica 
Maloletni~ka delinkvencija nad 14 godini 21 lica 
Lica so pre~ki vo razvojot  240 lica 
Lica so telesna popre~enost 180 lice 
Stari lica bez semejna gri`a 10 lica 
Deca bez roditeli 3 lice 
Prvorodeno dete 70 lica 
Deca so pre~ki vo razvojot               59 lica 
Detski dodatok 124  lica 

 
Општина Свети Николе има изработено Lokalеn akcionen plan za socijalna 

za{tita vrz osnova na зakonskite normi i propisi kako i vrz osnova na dobienite 
podatoci od pove}egodi{nata rabota na JUM Centar za socij.raboti.  

 
Преглед на родова структура на корисници на права од социјална заштита 

  
         мажи        жени       вкупно 
Социјална парична 
помош 

    247(носители)      3(носители)           250 

Постојана парична 
помош 

      33      37           70 

корисници на туѓа 
нега 

     105     145         250 

 
 
            Корисници на еднократна парична помош за последните три години 
 
           2007             2008                2009 
            217              320                471 
 
  
 
14. КУЛТУРА И ЗАШТИТА 
 

Kulturnite aktivnosti vo op{tinata se realiziraat preku dve institucii: 
   -Dom na Kultura ,,Krste Misirkov Sveti Nikole i 
 -Naroden muzej-Sveti Nikole  
 Vo Domot na Kultura kako najgolema kulturna institucija vo op{tinata 
rabotat narodna biblioteka so kino i rabotni~ki univerzitet a vo sklop na 
kulturnite aktivnosti vo Domot se odvivaat i kulturno-umetni~ki dejnosti od strana 
na razni organizacii od poleto na muzikata(@enska peja~ka grupa na starogradski 
pesni Kamelija,vokalno trio Yunica)od folklorot(Naroden orkestar i orkestar na 
izvorni instrumenti),na poleto na dramskata umetnost(Gradski Amaterski Teatar 
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Scena,Mladinsko dramsko studio-Glorija,Detsko studio Kolibri) baletot so 
Studioto za moderen balet,dejnosti od oblasta na likovnata umetnost(Likovno 
studio) literaturata(Literaturen klub) i filmskata i izdava~kata 
dejnost(Filmsko studio i Izdava~ka dejnost). 
 
   Vo sklop na Domot na kulturata se organiziraat  i nekolku manifestacii 
prepoznatlivi vo Makedonija i nadvor od nea : 

- Me|unaroden festival na izvoren folklor Todorica; 
- Likovna kolonija -\ uri{te; 
- Poetska manifestacija Prolet,smea,qubovü i drugi manifestacii. 
- 100 godini od ra|awe na Petre Prli~ko-ciklus filmovi 
Kni`evniot fond na bibliotekata zaklu~no so 2007 g.e 56 215 knigi podeleni vo 

dve kategorii za vozrasni i deca a raspolaga i so publikacii i 10-na spisanija. 
     Osven ovie manifestacii vo sklop na Domot se organiziraat promocii na 
knigi od poznati avtori,sredbi so pisateli,tribini,izlo`bi ,promocii na dela od 
rodnokrajni avtori, izlo`bi na sliki,pretstavi i drugi kulturni manifestacii. 
  Grupite od muzi~kata, dramskata, literaturna i filmska umetnost 
uspe{no nastapuvaat vo zemjava i stranstvo,organiziraat razni manifestacii, rabotat 
na novi proekti i aktivnosti vo koi akcent se stava na rabotata so mladite i nivna 
potreba od kulturno vozdignuvawe i aktivirawe vo ovie dejnosti. 
   Op{tinska Ustanova  Naroden  Muzej-datira od poodamna no od 1994 
prerasnuva vo Naroden Muzej a celosno renoviran i za{titen kako spomenik na 
kulturata vo 2002 god а вo odnos na postavenosta  na  muzejskata funkcija,muzejot  gi  
sodr`i, slednite postojani postavki:    

 Arheolo{ka,  Etnolo{ka,  Lapidariumot i  Istoriskata  i   prostorot  za  
povremeni  izlo`bi.  

Pokraj   postojanite postavki  vo  prostorot  za  povremeni  izlo`bi   se 
organiziranaat izlo`bi (likovni,  fotodokumentarni,  istoriski,  etnolo{ki , 
predavawa i proekcii i  dr.) 

Arheologijata 

Na prostorot vo Ov~e Pole otkrieni se i evidentirani 179 arheolo{ki 
lokaliteti (Arheolo{ka karta II, na Republika Makedonija), koi so tekovnite arh. 
Istra`uvawa se zgolemene na 236 lok. Od koi kako pokarakteristi~ni mo`eme da gi 
poso~ime slednive: 

 Najstar arheolo{ki lokalitet e Barutnica, kaj selo Anzabegovo-Ran neolit 
5500god.p.n.e. Rug Bair, s.Gorobinci-Sreden neolit i Alin Dol, s.Nemawici-
Docen neolit. 

 Slavkov Dol, s. Kne`je - Bilazora, Pajonija - Rana antika.  
 Me~ev Brest, s. Dolno \ u|anci - Rimski period. 
 Kov~ezi, s. Dolno \ u|anci, svetili{te na karpa - Helenisti~ki  period.  
 Gradi{te, s. Orel, utvrdena naselba - @elezno, Helenisti~ko i Rimsko vreme.  
 Dudin dol, Sv. Nikole, naselba i nekropola - Rimski perod.  
 Rudina, Sv. Nikole, naselba - Rimski perod.  
 \ uri{ki manastir "Sv. Bogorodica", naselba - Sreden vek.  
 Crkva "Sv. Nikolaj" - sreden vek.  
 Staro selo, s. Nemawici, naselba i nekropola - Sreden vek.  

Dodeka kako spomenici na kulturata registrirani vo centralen registar za 
nedvi`no kulturno nasledstvo se: 
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 Crkva  “Sveti Nikola” (Grobjanska crkva) -  s.Burilovci So  Re{enie  na  RZZSK  od  
02.04.1997  godina,  crkvata  e so  status  Spomenik  na  Kulturata  za{titen  so  zakon. 

 Arheolo{ki lokalitet “Barutnica” - selo Anzabegovo So Re{enie na  RZZSK od 
25.04.1990godina, lokalitetot e so status Spomenik na  Kulturata  za{titen  so  zakon. 

 Arheolo{ki lokalitet “Rug Bair” - selo Gorobinci So Re{enie  na  RZZSK  od 
25.04.1990 godina, lokalitetot e so status Spomenik na Kulturata  za{titen  so  zakon. 

 Arheolo{ki lokalitet “Gradi{te/Slavkov Dol” Bilazora - selo Kne`je So  Re{enie 
na RZZSK od  25.04.1990  godina, lokalitetot e so status  Spomenik  na  Kulturata  
za{titen  so  zakon. 

 Starata Op{tinska zgrada - Svetti Nikole, So Re{enie na RZZSK od  16.03.1995 
godina, e so status  Spomenik  na  Kulturata  za{titen  so  zakon. 
 

 Crkvi 
Vo dene{no vreme na prostorot na Ov~e pole ima pribli`no 23 crkvi kako i 

ostatoci od drugi verski objekti, od koi edna crkva Crkva  “Sveti Nikola” (Grobjanska 
crkva) -  s.Burilovci e za{tiena kako spomenik na kulturata, dodeka kako interesen 
fakt mo`e da se poso~i tvrdeweto na turskiot patepisec Evlija ^elebija, za postoewe 
na  40 crkvi vo ov~epolieto vo 17-18 vek. 

Dodeka za ranohristijanskiot period  imame utvrdeno potsoewe  na nad 20 
baziliki po~nuvajki od 4 vek do 6 vek. [ to ponatamu so obezbeduvawe na finansiski 
sredstva }e se istra`at i prezentiraat. 

[ to se odnesuva do arhitekturata niz istorijata ,prisutna e selska 
arhitektura ~ija karakteristika e maksimalnoto  po~ituvawe  na  prirodnite  uslovi  
za  terenot  na  gradba . Zna~aji  primeroci  od  narodnata   arhitektura  seu{te mo`at 
da se sretnat vo Stroimanci,Makre{,Me~kuevci,Orel,Preod,  Malino,\ u|anci  i  
dr.Gradskata arhitektura se javuva vo sredina an 19 vek i e prisuten bondruk sistemot 
na gradewe karakteristi~en vo toa vreme za razvoj na zanaet~istvoto i trgovijata. 

 .  

15. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

 
 Vo op{tinata postoi eden sportski objeкt za organizirawe na sportsko-
rekreativni aktivnosti(sportska sala) so povr{ina od 2 ha и tri mali detski 
igrali{ta od 0,2 ha.Drugi povr{ini za sport i rekreacija nema pa ovie ne gi 
zadovoluvaat sega{nite potrebi na gradot. 
Vo op{tina Sveti Nikole aktivno funkcioniraat ~etiri kluba: 
-Fudbalski klub koj se natprevaruva vo liga za pioneri, 
-@enski rakometen klub-Sveti Nikole koj od 2007 g. nastapuva pod imeto,@RK MSI 
Moskva-Sveti Nikole funkcionira vo ~etiri kategorii (pioneri,kadeti mladinki i 
seniorki) so vkupno okolu 56 rakometarki. Seniorskata ekipa so uspeh se natprevaruva 
vo 1-vata Rakometna liga 
-KK Ov~e Pole formiran 1978 g, vo dene{no vreme nastapuva  so uspeh vo 1-vata 
Ko{arkarska liga na R.M.Vo sklop na klubot rabotat i 4 mladinski kategorii so 
vkupno 80 deca. 
-Rakometen klub Ov~e Pole MI-Sveti Nikole-osnovan 1958 g. Se natprevaruva vo 1-va 
makedonska liga istok vo dve kategorii-seniori so 14 igra~i i mladinska ekipa od 16 
igra~i do 15 god  
Vo op{tinata od 2008 god. egzistira i Akademijata za bore~ki ve{tini Jan-Fan 
SvetiNikole so karate klub od 50 ~lenovi.Vo Akademijata osven karate se u~at i drugi 
bore~ki ve{tini kako Aikido,Kok-boks, Xudo so broj od okolu 40~lenovi.   
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Najpoznati i najuspe{ni sportisti od op{tina Sveti Nikole se: 
-Kiril Lazarov-najpoznat makedonski rakometar-kapiten na Makedonskata 

rakometna reprezantacija koj nastapuva vo stranstvo 
-Blagoj~e Krstev-porane{en kapiten na mladinskata reprezentacija na 

Makedonija vo rakomet 

 

16. ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
 Согласно  novite надлежности so procesot na decentralizacija  во областа зa{tita 
na `ivotnaта sredina i priroda оp{tinata prevzema merki za za{tita i spre~uvawe od 
zagaduvawe na vodata, vozduhot, zemji{teto, za{titata na prirodata, za{tita od bu~ava 
i nejonizira~ko zra~ewe. 
Ovaa oblast e opfatena so programskite aktivnosti vo ramkite na nadle`nostite na 
Oddelenieto za urbanizam i zaшtita na `ivotna sredina pri Opшtina Sveti Nikole a 
posebno so strate{kiot document na op{tinata   Lokalniot Ekolo{ki Akcionen 
Plan(LEAP) koj za prvpat e izraboten od Ekolo{ko dru{tvo ,,Izgrev" vo 1999g. so 
poddr{ka na Institut za trajni zaednici i USAID a e donesen vo 2001 god i dava dobra 
osnova za deluvawe vo oblasta na 
`ivotnata sredina so potreba od korekcii i nadograduvawe imaj}i gi predvid 
promenite vo zakonskata regulativa. 

LEAP -ot za Op{tina Sveti Nikole gi sodr`i pette ekolo{ki prioriteti, a 
toa se: 1.kvalitet i kvantitet na vodata za piewe; 2.zagaduvawe na Svetinikolska Reka; 
3.kvalitet na hrana od rastitelno i `ivotinsko poteklo proizvedena vo Op{tina 
Sveti Nikole; 4.nedovolen {umski fond i 5.deponirawe na cvrst otpad. Zаеднички 
приоритет за сите е podigawe na nivoto na еколошка свест. 

 
• Листа на планови и програми изработени од Еколошкото друштво „Изгрев Свети 

Николе со учество на јавноста и усвоени од Советот на општина Свети Николе, а 
се однесуваат на заштита на животна средина 
   

Документ Усвоен 
Локален еколошки акционен план за општина Свети Николе 29.03.2000 
План за спроведување на ЛЕАП за општина Свети Николе 03.12.2001 
Мерки и активности за подобрување на состојбите кај водните ресурси во 
општина Свети Николе 

25.06.2002 

Стратегија за управување со цврстиот отпад во општина Свети Николе 31.10.2003 
 
 
17. УЛИЦИ, ПАТИШТА И СООБРАЌАЈ 

 

Низ op{tinata pominuvaat dva regionalni pravci I toa M-5,regionalen pravec 
koj se protega od [ tip kon Veles I e na oddale~enost od gradot Sveti Nikole 9,5 km 
niz ov~epolskata ramnina. Vtoriot regionalen pravec se protega od [ tip kon 
Kumanovo 4M6 koj paten pravec pominuva do samiot grad. 

Na ovie dva patni pravci se povrzani pove}e lokalni patni pravci:      

  Na M5 se povrzuvaat lokalnite pravci:  

o s.Erxelija-s.Kadrifakovo;    
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o Sveti Nikole -M-5;    
o s Crnili{te-s Saramzalino 
o s.Delisinci-M-5;                 
o s.Bogoslovec-M-5 

 
  Na regionalniot pat [ tip-Kumanovo,4M6 

o s.Nemawici-Sveti Nikole 
o s.Erxelija-4M6 
o s.Pe{irovo-4M6 
o s.Orel-4M6 
o s.Guganci-4M6 
o s.Mezdra-4M 6 
o s.Stawevci-4M6 
o s.Pavle{enci- 4M6 

Преглед на состојбата на патната инфраструктура: 

- асфалтирани локални патишта  46,07 км 41,448 % 
- тампонирани локални патишта  15,94 км 14,341 % 
- земјени оловози    32,40 км 29,149 % 
- не пробиени патни правци   16,74 км 15,061  % 
o Вкупно     107,95 км 

 
Registrirani vozila na teritorija na op{tina Sveti Nikole po kategorii: 

• Vozila(avtomobili,kamioni i avtobusi)so priklu~ni vozila-2703 
• Velosiped so motor(i skuteri)-446 
• Traktori-250 
• Motorcikli (nad 50 cm kubni)-205 

46,07

15,94
32,4

16,74

42%14%

29%
15%

1

2

3

4

 
 Патна мрежа во км    Патна мрежа во % 
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Vkupniot broj na registrirani vozila na teritorija na op{tina Sveti Nikole 
iznesuva 3604 i spored ovoj podatok % zastapenost vo odnos na vkupniot broj na `iteli 
vo o{tinata iznesuva 5,12% ili na sekoj 5-ti `itel/edno vozilo. 
 
  
18. ВОДОСНАБДУВАЊЕ 
 

Posle pove}egodiшен период во кој беше забранета употребата на водата од 
градскиот водовод за пиењe и како техничка вода, сега градот Свети Николе во системот за 
водоснабдување има здрава и исправна вода за секаква употреба. 

             Градот се снабдува со вода од два система и тоа од:  

             1.Системот за алтернативно водоснабдување 

             2.Хидросистемот “Злетовица“ 

                   Системот за алтернативно водоснабдување се состои од десет бунари кои се 
поврзани и водата од истите се носи до собирна комора ,а од таму во филтерна постројка после 
која прочистената вода се носи по природен пат до резервоар од 1500 м3 .Издашноста на 
целиот систем е околу 60 л/сек. Од резервоарот водата по природен пат влегува во 
секундарната мрежа за водоснабдување на градот. 

                   Хидросистемот “Злетовица“ја носи водата до пред постоечката филтер станица која 
предходно се користеше за прочистување на водата од акумулацијата “Мавровица“.Во 
наведената постројка се врши целиот потребен третман на водата која се собира во два 
резервоара од по 500 м3 

Од таму водата се пушта во секундарната мрежа на градот. 

                   За правилно функционирање на системот постојат резервоари на три места и тоа: 

1. Амбуланта   2  х  500 м3 

2. Филтер станица   2 х   500 м3 

3. Дивјак                   2 х 750 м3 

              Потрошувачката на вода се движи од 35 л/сек во зимниот до 70 л/сек во летниот 
период 

              Поради фактот дека веќе успешно функционира овој систем се очекува за подолг 
временски период да нема појава на проблеми со водоснабдувањето на град Свети Николе. 

 Za podobruvawe na sledeweto na kvalitetot i procesot na proizvodstvo na 
voda potrebno e postavuvawe na kontrolni sondi koi }e gi reguliraat ovie procesi,  so 
{to se sveduva rizikot od nekontrolirano sledewe na vodata za piewe na minimum. 

Број на корисници на водоводната мрежа во град Свети Николе: 

1. Број на домакинства   3607 
2. Број на школи и детски градинки 4 
3. Број на фирми   370  
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19. КАНАЛИЗАЦИЈА 

 Broj na vklu~eni doma}instva -3607 

 Broj na vklu~eni kompanii    -108 

 [ koli i gradinki -4                        

 Delot na industriskata zona ne e vklu~en vo kanalizacioniot sistem i site 
vodi koi {to se ispu{taat odat direktno vo Svetinikolska reka-poteg koj se prostira 
od Zemjodelskoto u~ili{te kon Ov~e Pole;дelot koj {to e predviden za malo 
stopanstvo ima ve}e izgradeni objekti koi ne se povrzani na gradskata kanalizaciona 
mre`a koj poteg se prostira od reka Peri{ do regionalniot pat [ tip-Kumanovo 

KANALIZACIONEN SISTEM: samiot sistem se odnesuva za zafa}awe na 
otpadnite fekalni komunalni vodi koi se zafa}aat samo od urbanata sredina odnosno 
od samite doma}instva. Sistemot e predviden kako edinstven samo za gradot i vo nego 
ne se zafateni otpadnite vodi od industrijata. 
 Fekalniot kanalizacionen sistem na grad Sveti Nikole mo`e da se ka`e deka 
se dvoi na tri dela i toa: 

- kanalizacionen sistem za zafa}awe na doma}inski otpadni vodi, 
- kanalizacionen sistem za zafa}awe na vodi od industriskiot del i 
- delumni zafa}awa na atmosferski vodi od gradskata sredina. 

 
 Sistemot se sostoi od pove}e uli~ni kolektori koi {to se podeleni vo ~etiri 
zoni od kade izleguvaat 4 glavni kolektora. Site ovie glavni kolektora se povrzuvaat 
vo eden sobiren gradski kolektor kade otpadnite vodi gi transportira do 
pro~istitelnata stanica koja {to se nao|a pome|u industrijata i gradskata sredina. 
 Problemot na kanalizacioniot sistem vo grad Sveti Nikole e poradi 
postoewe na mali profili i vo momenti na do`dovi istite se zasituvaat i pogolem del 
od koli~inite od cevovodite se izlivaat na samite uli~ni povr{ini so {to vr{at 
zagaduvawe na samata urbana sredina.      
 
 PRO^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI: 
Pro~istuvaweto na otpadnite vodi se vr{i preku Pro~istitelnata stanica vo Sveti 
Nikole koja e proektirana u{te vo 1975 godina od strana na Sigma  Proekt- Praga, 
^e{ka, a e pu{tena vo rabota vo 1978 godina.No po 1 месец rabota istata ima 
pretrpeno havarija i do pred godina dena be{e vo miruvawe. Vo 2001 godina vo 
sorabotka so USAID a e izvr{ena rekonstrukcija na postojnite objekti so {to se 
dogradeni soodvetni elementi i e izvr{ena odredena zamena na del od opremata и 
надградена со novi elektro ma{inski uredi i oprema dodeka vo 2007 so pomo{ na 
Avstriskata Vlada vo sorabotka so konsultantaska ku}a BDL se izvr{i doopremuvawe 
i procentot na pro~istuvawe be{e podignat od 25-30% na 75-80% po zavr{enite 
aktivnosti. 
 
 
 
20. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИ  
 

Komunalniot otpad od gradot se deponira na privremena deponija koja se nao|a 
na okolu 7 km od gradot, vo neposredna blizina na akumulacijata za snabduvawe na 
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gradskoto naselenie so voda za piewe bez obezbedeni sanitarno tehni~ki merki za 
za{tita. Stru~ni analizi za vlijanieto na deponijata vrz podzemnite vodi ili 
akumulacijata nema, no sekako postojat indicii deka postoi zagaduvawe imaj}i predvid 
deka ova e vetrovito podra~je i faktot deka deponijata se nao|a vo slivot na reka 
Mavrovica. 

Sobiraweto i deponiraweto go vr{i JP ,,Komunalec" so okolu 10-13 toni otpad 
dnevno od koi 70% hartija i plastika i eden ton grade`en {ut,so godi{no sozadavawe 
na otpad od 1m kuben so {to godi{no na otpadot mu se prepu{ta prostor od 18 497m 
kubni kolku ima i `iteli op{tinata. 

Na deponijata pokraj komunalen se deponira i industriski otpad. prete`no od 
organsko poteklo,pomalku tekstil i bitumen. 

Poradi niskata ekolo{ka svest, neinformiranost na gra|anite kako i 
nepostoewe inspekciski slu`bi okolu gradot i okolnite mesta postojat golem 
broj"divi"deponii kade smetot se frla nekontrolirano po okolinata.Kako deponii se 
koristat poluza{titeni pojasi, nivite,suvodolici, reki,izletni~ki mesta.  

Kako i vo slu~ajot so vodosnabduvaweto,i ovde op{tinata re{enieto go gleda 
vo regionalen pristap na re{avawe na problemot so upravuvawe so cvrstiot otpad vo 
izgradba na regionalna deponija vo regionot. 
  
21. Elektrostopanstvo  

Energetskata infrastruktura gi opfa}a energetskite objekti, 
visokonaponskiot i srednonaponskiot razvod. Klu~en objekt na visokonaponskiot 
razvod  e trafostanicata TS 110/35/10 KV locirana vo Ov~e Pole. Istata se napojuva 
od 110 KV dalekuvod Veles - [ tip. Od ovaa trafostanica se razgranuva sistem od 
dalekuvodi od koi 110 KV i 35 KV dalekuvod vo pravec na TS 35/10 KV Sveti Nikole. 
Trafostanicata TS 35/10 KV Sveti Nikole e locirana pokraj patot Kumanovo - [ tip. 
Od nea se razgranuva sistem 10 KV dalekuvodi kon gradot i okolnite mesta. 
Srednonaponskiot razvod (10 KV) vo gradskoto podra~je se vodi podzemno (kabli), a 
okolu gradot se vodi vozdu{no. Niskonaponskiot razvod (0,4 KV) vo gradot se vodi 
vozdu{no. Trafostanicite TS 10/0,4 KV niz gradot se so transformatori so mo} od 160 
i 250 KVA. Vo gradskoto podra~je ima 29, a vo industriskata zona ima 13 trafostanici 
{to e dovolen broj za sega{nata potro{uva~ka. 

22. Telekomunikacii 

Ovoj tip na infrastruktura gi zadovoluva potrebite na naselenieto vo 
op{tinata kako po kvantitet taka i po kavalitet  so ogled na izgradbata na nova 
digitalna telefonska centrala so kapacitet od 4.486 analogni i 32 ISDN 
priklu~oci.Vo s.Erxelija centralata e so kapacitet od 520 telefonski priklu~oci, a  
vo selata Amzabegovo i Gorobinci izgradeni se novi objekti na po{ti i centrala so 
kapacitet od 520 i 396 telefonski priklu~oci. 

Broj na telefonski korisnici iznesuva 4800 a taka {to so 259 korisnici na 
1.000 `iteli op{tina Sveti Nikole e nad republi~kiot prosek.Vo op{tinata se 
pogolem e brojot na internet korisnici a da napomenema deka na teritorijata na 
op{tinata aktivno ima i kabelski provajder. 
 

23. Sorabotka na op{tinata 

 Op{tina Sveti Nikole aktivno u~estvuva vo me|uop{tinskata sorabotka so 
sosednite op{tini-posebno na poleto na zajaknuvawe na kapacitetite na biznis 
sektorot za standardi na kvalitet i promocija na ruralen turizam zaedno so op{tinite 
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[ tip i Karbinci.So op{tinite od Isto~niot i Jugoisto~niot region op{tinata ima 
realizirano regionalni proekti vo delot na promocija na ekonomskite potencijali, 
istra`uvawe na geotermalnite potencijali, sozdavawe na baza podatoci za patna 
infrastruktura vo dvata regiona kako i program za формирање и функционирање на 
regionalna fondacija za MSP i регионален vodi~ za investitori. Vo ramkite na 
Vardarskiot Region op{tinata u~estvuva vo podgotovka na zaedni~ki regionalni 
proekti.So op{tinite od ovoj region dosega bea изготвени dva regionalni proekti: 
poddr{ka na brendiraweto na zemjodelski proizvodi od regionot so obuka na 
zemjodelskiot sektor i proekt za turisti~ka promocija na regionot. 
      Op{tinata редосвно u~estvuva i na me|unarodni i regioanalni saemi kako na 
Saemot za nvesticii vo komercijalni nedvi`nosti EXPO REAL vo Minhen а досега so 
dva proekta:turisti~ko rekreativen kompleks \ avolski Yid i Industriska zona Malo 
Stopanstvo. 
 Op{tinata e ~lenka na Evroregionot Morava-P~iwa-Struma a svojata 
me|ugrani~na sorabotka ja izrazuva i niz vospostavenite sorabotki so zbratimenite 
op{tini Ni~evac,Republika Srbija i Sapareva bawa R.Bugarija. 
 Od 2010 god na op{tinata }e i bidat na raspolagawe i programite za 
prekugrani~na sorabotka so op{tini od sosedna Grcija. 
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 Стратегиско планирање на локалниот развој на Општина Свети Николе 
 
Предговор 
 
Планирањето на локалниот развој генерално во Р.М се сфаќаше во потесен обем и главно беше 

фокусирано на планирање на локалниот економски развој потенцирајќи ги економските приоритети. Актуелните 
проблеми и предизвици со кои се среќаваат денес општините во Македонија посебно со преземањето на новите 
надлежности го пласираше модерното сфаќање за локалниот развој како развој на општината во поширок контекст, 
со тоа што планирањето се прошири и врз услугите кои општините се надлежни да ги испорачаат до граѓаните. 
Стратешкото планирање од денешен аспект оди во насока на создавање на визијата и на стратегиите со кои сака 
општината да ја постигне посакуваната иднина и претставува метод за насочување на активностите и проектите за 
имплементација на тие стратегии и нивно претставување во форма на документ-стратешки план. 

 
 Вовед 
  
Општина Свети Николе како партнер во,,Проектот за поддршка на децентрализација проект финансиран од ЕУ,а 
раководен од Европската Агенција за Реконструкција(ЕАР) го започна процесот на изработка на Стратегија за 
локален развој на општина Свети Николе. 
 
За таа цел на 30 јануари 2008 година од страна на Комисијата за буџет,финансии и ЛЕР при Советот на општина 
Свети Николе се донесени одлуки за поддршка на процесот на изработка на Стратегија за локален развој и одлука на 
Советот за формирање на работна група која ќе учествува во текот на целиот процес. Работната група составена од 
23 члена се состоеше од претставници на општинската администрација, надлежните министерства, приватниот и 
граѓанскиот сектор.   
 
Формираната работна група имаше задача да  допринесе со свои ставови, мислења околу локалните проблеми и 
нивни решенија, да го информира останатото население  за изработката на документот, да побара населението да го 
искаже своето мислење за локалните приоритети и решенија како и активно да се вклучи во создавањето на подобра 
иднина. 
Инаку целиот процес се одвиваше низ шест работни сесии во периодот март-јуни 2008 година.  

 
I  Сесија  

 
Прва средба на Работната група се одржа на 24.03.2008 год. со што и започна процесот на подготовка на стратегија 
за Локален развој за општина Свети Николе. Покрај членовите на работната група присуствуваа и претставници  на 
SUDEP од Finnish Consulting Group која консултантаска куќа, беше и имплементатор на проектот за изработка на 
стратегијата. 
На почетокот присутните беа запознати со активностите за планирање на локалниот развој и логиката, целта и 
составните елементи на процесот на стратешкото планирање 

• Вовед во Стратегиско планирање (Вовед во локален развој ; Воведна сесија во логиката, целта и 
процесот на стратешкото планирање; Составни елементи на процесот на стратешкото планирање) 
 

• Презентација на Профилот на општина Свети Николе ( работна верзија ) и Истражувањето на 
задоволството на граѓаните од услугите во општината, 

 
• Анализа на состојбата на постоечкиот општински економски, социјален и развоен амбиент со помош 

на SWOT алатката, 
 

• Анализа на јаки и слаби страни, можности и закани. 
 
Врз основа на податоците од профилот, како и резултатите од задоволството на граѓаните, искажани низ 
истражувањето кое беше реализирано во месец декември 2007 година, се направи анализа  на реалната состојба на 
внатрешните и надворешните фактори, кои влијаат врз функционирањето  на Општината .Сите оние внатрешни 
фактори  врз кои општината има или може да има влијание ,спаѓаат во групата на силни или слаби страни, во 
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зависност од тоа дали имаат позитивно или негативно влијалние на развојот на општината.Наспроти нив, сите 
надворешни фактори на кои општината нема влијание или не може да влијае, се дефинирани како можности и 
закани, во зависност од тоа дали нивното влијание е позитивно или негативно за развојот на општината. 
По ова присутните работеа во четири групи, и тоа според карактеристиките на оваа алатка: I група – Силни страни, II 
група Слаби страни, III – Можности и IV група – Закани.  
    
Секоја од групите ги презентираа идентификуваните карактеристики на анализата, по што следеа коментари и 
дополнувања, интегрирани во добиениот преглед на SWOT анализата за Општина Свети Николе дадена во 
продолжение.  
 
SWOT АНАЛИЗА 

 
Табела А: SWOT Анализа – Јаки и слаби страни 

 
Јаки страни Слаби страни 

- Поволна географска положба 
- Поволни климатски услови со голем бр.на 

сончеви денови  
- Големи површини на обработливо 

земјоделско земјиште 
- Расположиви површини со пасишта 
- Постоечки систем за наводнување (или 

можност) 
- Еколошки чисти подрачја 
- Солиден високостручен кадар 
- Богато културно-археолошко наследство 
- Добра покриеност со УП и добри локации за 

идниот развој на индустријата 
- Присуство на разновиден дивеч  
- Успешно реализирана 1-ва фаза од 

децентрализацијата и влез во 2-та фаза  
- Подготвена локална самоуправа 
- Силен и добро развиен граѓански сектор 
- Безбедна и сигурна општина 
 

- Недостаток од вода за пиење (количина и квалитет) 
- Несоодветно депонирање на цврст комунален отпад и 

градежен шут 
- Истекување на отпадни води од индустријата (непостоење 

на пречистителни станици) 
- Недоволно врнежи 
- Невработеност и затварање на индустриски капацитети 
- Застареност на урбанистичките планови 
- Сообраќајна неповрзаност со јавен превоз со другите 

градови 
- Застареност и несоодветен профили на канализацијата и 

водоводната мрежа 
- Непостоење на подземен катастар 
- Потреба за санација на објекти од јавен карактер 
- Неорганизираност на спортски активности и непостоење 

на спортски објекти 
- Непостоење на агроберза и терминал за продажба на 

големо на земјоделски производи 
- Неорганизирано и непланско земјоделско производство  
- Застарена локална патна инфраструктура 
- Недоволно квалитетна електрична дистрибутивна мрежа 

во руралните населби 
- Неорганизираност на МСП (непостоење на мрежа, комора, 

здруженија) 
- Непостоење на културно-уметнички содржини – театар, 

опера, балет, музичко училиште, и сл. 
 

 
Табела Б: SWOT Анализа – Можности и Закани 

 
Можности Закани 

- Отварање на Агроберза на земјоделски производи 
- Изградба на карго аеродром 
- Искористување на алтернативни извори на енергија 

(сонце и ветер) 
- Искористување на изворите на термални води 
- Истражување и искористување на нафтениот 

потенцијал  
- Изградба на Хидросистем Злетовица 
- Развој на алтернативни форми на туризам  

- Намалување на природниот  прираст на населението 
и миграција на младите високостручни кадри  

- Мала општина-слаба финансиска моќ 
- Поврзаност на локално и регионално ниво-

инфраструктура (патна) 
- Пошироко несигурно опкружување за инвестирање, 

политичко и безбедносно 
- Промена на микро климата 
- Природни непогоди (земјотреси, поплави, пожари и 
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- Производство на органска  храна 
- Изградба на патот Миладиновци – Свети Николе 
- Дисперзија на земјоделски и ветеринарни  

факултетски насоки од универзитетот           „Гоце 
Делчев“  

- Отварање на бизнис центар за поддршка на МСП 
- Развој на овоштарство како профитабилна категорија 
- Прогласување на заштитетни зони 
- Пристап до ЕУ фондови и фондови за регионален 

развој 
- Регионална и прекугранична соработка 
- Отварање на регионална фондација 

сл.) 
- Оддолжување на процесот за влез на Република 

Македонија во НАТО и ЕУ 
- Глобализацијата како тренд 
- Брзиот развој на технологијата 
- Регионализацијата како процес во државата 
- Неусогласеност на националните и локални стратегии 
- Незавршена денационализација 
- Недоследно спроведување на законската регулатива 

 
 
После дефинирањето и определувањето на сите компоненти на SWOT анализата од страна на работната група, се 
издвоија предлог идеи за развој на општина Свети Николе   
По презентациите на работата во групи, секој од членовите индивидуално даде предлог од најмалку три области во 
која насока го гледа развојот на Општина Свети Николе. Истите се дадени во продолжение редоследно и групирани 
според тематските области.  
Сите резултати кои беа дефинирани во текот на SWOT анализата како и произлезените предлог идеи за развој на 
општината во иднина, одеа во насока на формулирање на Визијата и определувањето на главните стратешки 
области кои се најважни за идниот развој на општината. 
  
 
 II Сесија 
 
Во рамките на оваа сесија работната група се запозна со поимот визија, нејзиното место во стратегиите за локален 
развој, анализа на постоечки визии и анализа на пример. Исто така на работмата група и беа дадени насоки и за 
значењето на поимот цели и нивното дефинирање. 
По презентацијата следуваше индивидуална изработка на визијата за идниот развој на општината и  беше одлучено 
да се изработи нова визија и тоа во форма на кратка изјава. По разгледување и дискусија на предложените 
формулации за визијата, работната група ја формулираше Визијата на општина Свети Николе, во која се сплотени 
сите идеи за тоа како би требало да изгледа општина Свети Николе во иднина: 
 

Општина Свети Николе е современо место за живеење на сите граѓани,  
носител на сопствениот одржлив социо-економски и културен развој како и  

двигател на развојот на регионот и пошироко. 
 
Во текот на сесијата, освен визијата врз основа на резултатите и идеите беа издвоени и четири(4) главни стратегиски 
области за развој на општината: 
  
 
 

Стратегиска област 1: 
 

- Економски развој 
Стратегиска област 2: 
 

- Земјоделство и рурален развој  
Стратегиска област 3: 
 

- Животна средина и природа  
Стратегиска област 4: 
 

- Квалитет на живеење 
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По ова членовите на РГ, индивидуално работеа на изработка на стратегиски цели за идниот развој на општината.Во 
предвид беа земени групираните предлози по области од претходната работилница. Резултатите се дадени во 
продолжение. 
 
 
III Сесија 
 
По презентирањето на финалната нацрт верзија на Визијата како и стратешките области,финалните предлози за 
двата сегмента од планот беа потврдени од страна на членовите на работната група и работата одеше во правец на 
дефинирање стратешки цели. Стратешките цели беа дефинирани во рамките на работни групи преку поделба на 
присутните според нивниот интерес на работа, стручност и релевантност за учество во работата на одредена група. 
Како ориентација и помош во работата за секоја група беше искористен прегледот од собраните предлог/активности 
од претходните работилници. 
 
 
                           

 
Резултатите од групната работа за определување на стратешките цели 

 
Општина: Свети Николе 

Стратегиска област 1: 
                                     Економски развој 
 
Стратегиска цел 1.1.: 
 
Да се намали невработеноста преку подобрување на бизнис опкружувањето 
 

Стратегиска цел 1.2.: 
 
Да се создадат услови за поинтензивен локален и регионален развој преку изградба на нова и 
реконструкција на постоечка инфраструктура 
 
Стратегиска цел 1.3.: 
 
Да се обезбеди одржлив економски развој преку правилно искористување на енергетските 
потенцијали 
 

 
Стратегиска област 2: 
 

Земјоделство и рурален развој 
 
Стратегиска цел 2.1.: 
 
Рурален развој преку максимално одржливо искористување на природните ресурси-земјоделско 
земјиште и човечките капацитети 
 
Стратегиска цел 2.2.: 
 
Унапредување на нивото на знаење на земјоделците преку обезбедување на континуирана 
едукација и нивно информирање 
 
Стратегиска цел 2.3.: 
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Општина: Свети Николе 
Стратегиска област 3: 

 
Животна средина и природа 

 
Стратегиска цел 3.1.: 
 
Рационално и ефикасно искористување на сите водени ресурси  
во општината (вода за пиење и отпадни води) 
 
Стратегиска цел 3.2.: 
 
Заштита на животната средина преку одржливо управување со отпад и заштита на природно 
богатство 
 
Стратегиска цел 3.3.: 
 
Заштита и промоција на културно наследство како основа за развој и унапредување на туризмот 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изработката на стратешкиот план понатаму се одвиваше во правец на определување на конкретните цели. 
Членовите на работната група во истиот состав преку групна работа ги сумираа своите предлог идеи за развојот на 

 
Да се постигне висока продуктивност преку организирано земјоделско производство и примена на 
нови технологии и иновации 
 
 
 
Стратегиска цел 2.4.: 
Да се изгради овчеполски земјоделски конкурентен идентитет преку промоција и континуиран 
маркетинг 
 

Општина: Свети Николе 
Стратегиска област 4: 
 

Квалитет на живеење 
 
Стратегиска цел 4.1.: 
 
Подобрување на квалитетот на живеење преку унапредување на образованието,културата,спортот 
и рекреацијата 
 
Стратегиска цел 4.2.: 
 
Унапредување на здравствената и социјална заштита 
 
Стратегиска цел 4.3.: 
 
Јакнење на капацитетите на граѓанскиот сектор 
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општината по тематски области и од сите тие идеи произлегоа и конкретните цели во рамките на претходно 
утврдените стратегиски цели и области за развој на општината.  
 
 
 
 

Економски развој 
 

Стратегиска цел  1.1 Да се намали невработеноста преку подобрување на бизнис опкружувањето 

Конкретна (цел) 1.1.1: 
- Подобрување на можностите и условите за вработување 

Конкретна (цел) 1.1.2: 
- Поддршка на претприемништвото и промоција на инвестиции 

Конкретна (цел) 1.1.3: 
Искористување на владините иницијативи во насока на економски развој на општината 

 
 

Стратегиска цел 1.2  Да се создадат услови за поинтензивен локален и регионален развој преку 
изградба на нова и реконструкција на постоечка инфраструктура 
 
Конкретна (цел) 1.2.1: 

- Изградба и реконструкција на локална инфраструктура 
Конкретна (цел)1.2.2: 
Изградба и реконструкција на регионалната инфраструктура  
Конкретна (цел) 1.2.3: 

- Поддршка на бизнис секторот и индивидуалните земјоделски производи во исполнување на 
стандарди за квалитет на производство 

 
 

Стартегиска цел 1.3  Да се обезбеди одржлив економски развој преку правилно искористување на 
енергетските потенцијали (обновливите извори на енергија 
Конкретна (цел) 1.3.1: 

- Одржливо искористување на нафтените потенцијали во општината  
 

Конкретна (цел) 1.3.2: 
- Одржливо искористување на алтернативните извори на енергија во општината (сонце, ветер, 

геотермални извори и биомаса  
Конкретна (цел) 1.3.3: 

- Искористување на извори за добивање на ефтина енергија (гасификација)  
 

 
 
 
Земјоделство и рурален развој 

 
Стратегиска цел 2.1: 
Рурален развој преку максимално одржливо искористување на природните ресурси-земјоделско 
земјиште по катастарски општини (села) и човечките капацитети  
Конкретна цел 2.1.1.: Едукација за улогата и важноста на земјоделството и руралниот развој за 
целокупниот развој на општина Свети Николе  
Конкретна цел 2.1.2.:  

o Дефинирање на катастар на земјоделско земјиште – ЗИС  
Конкретна цел 2.1.3.:  
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o Реонизација во руралните средини и дефинирање на сектори и подсектори на сите 33 села – 

Идентификација и прогласување на подрачја со специфични развојни потреби  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Животна средина и природа 

 
Стратегиска цел 3.1: 
Рационално и ефикасно искористување на сите водени ресурси во општината (вода за пиење и 
отпадни води). 
 
Конкретна цел 3.1.1.:  

o Намалување на негативното влијание на отпадните води на еко-системот  
Конкретна цел 3.1.2:  

o Обезбедување на исправна вода за пиење  

Конкретна цел 2.1.4.:  
o Здружување на земјоделците, посебно плодоуживателите и развој на кооперантството  

 
Конкретна цел 2.1.5.:  

o Изградба/Инсталирање на инфраструктура  (патна, електрична, водоводна и гасоводна) по 
реони  

Стратегиска цел 2.2: 
Унапредување на нивото на знаење на земјоделците  

Конкретна цел 2.2.1:  
o Обезбедување на континуирана едукација и информирање на земјоделците  

Стратегиска цел 2.3: 
Постигнување висока продуктивност преку организирано земјоделско производство и примена на 
нови технологии и иновации до 2013 година  

Конкретна цел 2.3.1:  
o Поддршка на одржливо земјоделско производство – тековно  

Конкретна цел 2.3.2:  
o Воведување и примена на стандарди за квалитет во преработка и производство - ХАССП   

 
Конкретна цел 2.3.3:  

o Дефинирање на повеќе производи со стандарден квалитет во квантитет и во континуитет – 
долгорочно 

o Промовирање на брендови и етикети – постојано  

Стратегиска цел 2.4: 
Градење на овчеполски земјоделски конкурентен идентитет преку промоција и континуиран ма 
Конкретна цел 2.4.1:  

o Градење на мрежи и партнерство до 2013 година 
Конкретна цел 2.4.2: 

o Обезбедување планско производство и организиран маркетинг и пазар 
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Конкретна цел 3.1.3:  

o Подигање на јавната свест за грижа за водните ресурси 
 

 
 
 
 

 

 
Квалитет на живеење 

 
Стратегиска цел 4.1: 
Подобрување на квалитетот на живеење преку унапредување на образованието, културата, 
спортот и рекреацијата 
Конкретна цел 4.1.1.:  

o Модернизација на образованието   
 
Конкретна цел 4.1.2:  

o Реконструкција и модернизација на културните објекти  
 
Конкретна цел 4.1.3:  

o Создавање на услови за спортски и рекреативни активности 
 

 
 

Стратегиска цел 3.2: 
Заштита на животната средина преку одржливо управување со отпадот и природните богатства  
Конкретна цел 3.2.1:  

o Намалување на загадувањето преку изградба на систем за управување со цврст комунален 
отпад  

Конкретна цел 3.2.2:  
o Унапредување на јавната свест преку едукација на населението  

 
Конкретна цел 3.2.3:  

o Заштита на природното наследство преку одржување и обновување на биодиверзитетот  

Стратегиска цел 3.3: 
o Заштита и промоција на културното наследство како основа за развој и унапредување на 

туризмот 
Конкретна цел 3.3.1:  

o Да се заштити и промовира културното наследство 
Конкретна цел 3.3.2:  

o Да се унапреди туризмот преку воведување и промовирање на алтернативни видови на туризам  

Стратегиска цел 4.2: 
Унапредување на здравствената и социјалната заштита 
Конкретна цел 4.2.1:  

o Унапредување на здравјето и обезбедување на превенција од болести  
Конкретна цел 4.2.2:  

o Обезбедување социјална заштита и заштита на деца  

Стратегиска цел 4.3.: 
Јакнење на граѓанскиот сектор 
Конкретна цел 4.3.1: 

o Јакнење на капацитетите на граѓанскиот сектор 
Конкретна цел 4.3.2:  

  Поддршка на процесот на децентрализација 
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За време на третата сесија беше разгледана и земена во предвид и Проектната карта, која се користеше како алатка 
за прибирање на идеи од граѓаните, но и од страна на членовите на Работната група.  
 
 
 
 

 Преглед на идеите од 
ПРОЕКТНАТА КАРТА 

 
 Област - ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
 

- Можност да се намали невработеноста преку информирање на граѓаните за слободните работни места во 
општината преку Центарот за информирање на граѓани или ВЕБ страната на општината, каде што 
граѓаните ќе можат директно да ја следат потребата од кадар за вработување во бизнис секторот, и да се 
изработи ВЕБ страна на самата агенција за вработување како берза на труд  каде  

- ќе може невработените да се информираат за можноста за вработување, а потенцијалните работодавачи 
да огласуваат работни места. 

- Реализација на патниот правец Миладиновци – Свети Николе – Штип – Струмица – Петрич за поврзување 
на целиот источен регион со Скопје со можност за реализација преку кредити и концесионери. 

- Доуредување на кејот на Горобинска река покрај градскиот парк со пешачки патеки со посебен акцент на 
уредување на просторот позади Домот на културата. 

- Заедно до подобра животна средина, обрзаование, економски развој и вработување - Изградба на патна 
мрежа за развој на руралните средини и намалување на миграција село - град. 

- Поттикнување на транспарентност при донесување на одлуки за вработување - Локален етички кодекс за 
вработување (надминување на политички кадровски решенија, непотизам, итн.) 

- Изработка на главни проекти за канализациона, водоводна, електрична, ПТТ и кабловска подземна мрежа 
преку јавно - приватно партнерство. 

- Обезбедување конкурентно производство и повисок стандард преку добивање на ефтина енергија со 
поврзување на општината на гасоводната мрежа Куманово – Свети Николе – Штип. Потенцијални 
корисници се индустриски капацитети, индивидуални станбени објекти. 

- Отварање на зелен пазар во населба Бел камен 
 
 Област - ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
 

- Да се изгради хидромелиоративен систем на целата територија на општината 
- Да се обезбеди окрупнување на земјоделските површини 
- Рурален развој преку асфалтни патишта до сите села 

 
   
      Област - ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА 
 

- Инсталирање објект за рециклирање со одредување на неколку собирни пунктови 

o Јакнење на капацитетите на месните заедници 

Стратегиска цел 4.4.: 
Транспарентност 
Конкретна цел: 4.4.1.:  

o Подобрување на транспарентноста  
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- Едукација на населението за здрав начин на живеење, здрава исхрана, здравствено просветување во 

однос на менталната хигиена 
- Организирање на акции за собирање на отпад - пластика, хартија,стакло 
- Да го исчистиме нашиот дом - учениците да организираат собир на акција на стара хартија, пластични 

шишиња и стакло преку отварање на пунктови низ градот. Граѓаните ќе имаат можност   да го исчистат 
сметот од својот дом оставајќи го на собирниот пункт од каде организирано се депонира отпадот. 
Добиените средства се користат за посебни ученички фондови. 

- Подигање на свеста на граѓаните за селектирање на отпадот и поставување на контејнери во различни 
бои и со ознаки за соодветен отпад. 

- Користење на природни извори за создавање на еко-енергија 
- Детално планирање на туризмот во руралниот простор со вклучување на повеќе видови на туризам - 

рурален, еко, ловен, културен, религиозен 
- Афирмација на културно - историки знаменитости, локалните обичаи, традиции и занаети 
- Приклучување кон системот Злетовица 

 
 Област - КВАЛИТЕТ НА ЖИВЕЕЊЕ 
 

- Изградба на градски базен  
- Отварање на летен камп за младите преку информативни и едукативни работилници на различни теми-

заштита од пороци, разрешување конфликти  
- Спортување на младите и правилен развој 
- Игралиште за деца од предучилишна возраст 
- Изградба на отворен училишен амфитеатар во ООУ „Гоце Делчев“ 
- Проекти за базични спортови - атлетика, спортска гимнастика и пливање 
- Изградба на спортско рекреативни терени и вклучување на децата од најрана возраст за стекнување на 

добри навики и развој на понатамошни спортски дисциплини 
- Отварање на одделение за физикална терапија во здравен дом 
- Образование на децата со посебни потреби преку обезбедување на материјални и просторни услови во 

институциите и надвор од нив-прифатен центар 
- Отварање на канцеларија - Младински информативен центар 
- Организирање на бесплатни компјутерски курсеви и курсеви за странски јазици 
- Отварање центар за информирање на младите, разменување искуства и градење на вештини 
- Изградба на ново училиште во с. Амзабегово 
- Изградба на спортски центар 
- Отварање на младински културен центар со можност за реализација на повеќе различни активности 
- Едукација и дообразување на ромското население преку организирање семинари, работилници од 

различни области и различни теми-курсеви за компјутери, странски јазици и менаџери.  
 

   
IV I V сесија 

 
Процесот на изработката на стратешкиот план продолжи низ последователни процеси (како што можеше да се 
забележи во претходните сесии) и се трансформираше започнувајќи од погенерални идеи за развојот на 
општината(почнувајќи од поопшти цели низ определување на стратешки области,стратешки цели и во рамките на 
нив конкретни цели), до појасна и детална слика за поединечни програми и проекти во рамките на генералниот план. 
 
Во текот на овие две сесии, работната група Акциониот план го разработи до ниво на нацрт-верзија каде се 
дефинирани конкретни проекти, во рамки на секоја конкретна цел. За секој проект се одреди временска рамка , 
потребен буџет за имплементација и приоритет за реализација. Со реализирање на конкретните цели крајно ќе се 
придонесе кон постигнување на стратегиските цели во соодветната стратегиска област и постигнување на Визијата 
на општина Свети Николе.  
За напомена е дека во определување на конкретните програми и проекти, работната група ги зема во предвид и 
идеите на граѓаните кои беа претставени низ Проектните Карти и големм дел од нив ги примени и ги инкорпорира во 
Стратешкиот план. 
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VI сесија претставуваше само поврзување на Акциониот план –проектите со Буџетот на општината со што се 
нагласи потребата од општинско планирање на развојот во рамките на општинскиот буџет а со тоа и ставање на 
проектите и програмите под локална сопственост и финансирање, секако потпомогнати од домашни и странски 
владини и невладини институции.  
 
Усвоената стратегија е основна насока за подготвување на општинскиот буџет, но поради големата зависност на 
општинскиот буџет од државниот, треба да се очекува општината да изготви тригодишни рамки за планирање на 
развојот како и рамка за развојни и капитални инвестиции. Имено, Стратешкиот акционен план всушност е поврзан 
со општинскиот буџет доколку се ажурира на годишно ниво, ја насочува подготовката на годишниот буџет и се 
одобрува заедно со буџетот. 
Затоа од исклучителна важност е општината во иднина да го планира својот развој врз основа на своите дефинирани 
можности и потенцијали, со искористување на своите капацитети. Целта на овој документ е да се избегне 
промовирањето на нереални и неостварливи планови и идеи, и да се применуваат и почитуваат утврдените 
стратешки насоки, кои долгорочно ќе и овозможат на општината да ја постигне својата Визија за одржлив локален 
развој преку икористување на сите расположливи ресурси.  

 
Подолу е претставен сумираниот Акционен План со неговите елементи по стратешки области: 
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АКЦИОНЕН ПЛАН НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ             
2010-2015 

 
 

 
 
 
 



1. Стратегиска област   Економски развој  Времетраење 

Буџет (во 
евра) 

 

Вкупен 
приорите

т 

1.1 
Стратегиска цел:  Да се намали невработеноста преку подобрување на бизнис 
опкружувањето    

1.1.1. Конкретна цел :  Подобрување на можностите и условите за вработување       
Програм за доквал.и прелификација на вработени и невраб.според потреби на пазар на труд       

1.1.1.1 Проект : Формирање на локална берза на труд ( електронска база на податоци - on line) 6 месеци 10.000 € 3,14 
1.1.1.2  Организирање на доквалиф. и преквалиф. на вработени и невраб.според потребите на пазарот на трудот 3 месеци/контин 30.000 € 4,71 

1.1.1.3 
Проект : Информирање на младите  кадри (од средните училишта)  за предностите од избор на  
Дефицитарни дејности/ струки во општината 3 месеци/контин 10.000 € 4,71 

Програм за зајакнување на капацитетите на високообразовните стручни кадри од општината       

1.1.1.4 

Проект:  Отварање на Центар за информирање, едукација и промоција на млади  лица  
(Обука за планирање и управување со бизнис, истражување на пазарот, , обука за  маркетинг, планирање на 

инвестиции, комуникациски и преговарачки вештини, промоција на нивните вештини и преставување пред 
работодавачите ) 3 месеци/контин 15.000 €        4,43 

1.1.1.5 
Проект: Отварање на сервисен центар за млади за поврзување и размена на информации и искуства меѓу 

младите во општината и нивните врсници од Свети Николе кои живеат во странство 6 месеци/контин 5.000€ 3,25 
1.1.1.6 Проект: Отварање на информатички клуб  за едукација 2 месеци/контин 3.000 € 3,89 

1.1.2.         Конкретна цел  :  Поддршка на претприемништвото и промоција на можностите за инвестиции       
Програм за обезбедување на услуги и поддршка на бизнис секторот    

1.1.2.1 
Проект:    Формирање на бизнис инкубатор за поддршка на постоечките и потикнување на нови 

претприемачи 2 години 30.000 € 3,43 
1.1.2.2 Проект:    Промоција во земјата и странство на можноста за инвестирање во индустриските зони во општината континуирано 15.000 € 3,86 
1.1.2.3 Проект:    Промоција на нови инвестициии во преработка на земјоделски  производи континуирано 5.000 € 4,57 
1.1.2.4 Проект:    Едукација на МСП секторот  за воведување на стандарди за квалитет на производството и услугите 1 месец/контин 5.000 € 4,71 
Програм за поддршка и промоција на занаетчиството    
1.1.2.5 Проект:   Формирање на занаетчиска комора 3 месеци/конти 5.000 € 3,57 
1.1.2.6 Проект:    Промоција на занаетчиството како семеен бизнис и  можност за самовработување   3 месеци/контин 5.000 €        4,29 
1.1.2.7 Проект:    Обновување на стари занаети 3 месеци/контин 20.000 €        3,43 
1.1.2.8 Проект:    Реконструкција и адаптација на старата чаршија во занаетчиска улица 2 години 80.000 €        3,14 
1.1.2.9 Проект:    Организирање на занаетчиска колонија 2месеци/контин 10.000 € 2,57 
1.1.2.10 Проект:    Промоција на локални  занаетчиски производи континуирано 10.000 € 4,43 



Програма за обезбедување на услуги и поддршка на сектор трговија и угостителство       
1.1.2.1.1 Проект: Формирање на  трговско-угостителска комора 1 година 5.000 € 2,43 
1.1.2.1.2 Проект: Едукација  на трговците и угостителите за примена на стандарди за квалитет  на производи  и услуги 1месец/контин 5.000 € 4,29 
Програма за создавање на поволна микро клима за инвестирање      

1.1.2.1.3 
Проект: Изработка на интерни процедури  за забрзување на постапките за инвестирање  во 
општината(локации за градба, комуналии, дозвола за градба и еколошка дозвола) континуирано 5.000 € 4,14 

1.1.2.1.4 

Проект: Едукација за примена на јавно-приватно партнерство помеѓу општината и бизнис секторот при 
рестартирање на индустриски капацитети, отварање на мали преработувачки капацитети, обезбедување на 
јавни услуги за граѓаните  континуирано 5.000 € 4,43 

Програма за искористување на владините иницијативи во насока на економски развој на општината      

1.1.2.1.5 
Проект:Посредување и информирање од страна на општината за условите и можностите за искористување  
на владина иницијатива за изградба на карго-аеродром континуирано 5.000 € 4,57 

1.1.2.1.6 
Проект: Посредување и информирање од страна на општината за условите и можностите за искористување 
на владината иницијатива за изградба на слободна економска зона во  Штип  континуирано 5.000 € 4,57 

1.1.2.1.7 
Проект: Посредување и информирање од страна на општината за условите и можностите за искористување 
на владината иницијатива за изградба на гасоводот Куманово-Свети Николе-Штип континуирано 5.000 € 4,57 

  
  

    1.2 
Стратегиска цел   :    Да се создадат услови за поинтензивен локален и регионален развој 
преку подобрување  на  инфраструктурата       

1.2.1           Конкретна цел :  Изградба и реконструкција на локалната инфраструктура       
Програма  Изградба на нова локална инфраструктура       

1.2.1.1 

Проект: Изградба на нова локална патна инфраструктура :  изградба на нова локална патна мрежа                      
( Пеширово-Ерџелија -Мустафино, Црнилиште - Сарамзалино, Амзибегово -Црнилиште, Ерџелија-
Кадрифаково и др.) и изградба на нови улици во градот и  селата ( во градот и  селата Мустафино, Ерџелија, 
Горобинци и др.) 5 години 4.275.000€ 4,00 

1.2.1.2 
Проект: Изградба на нова локална сообраќајна  инфраструктура (вертикална и хоризонтална сигнализација 
и др) 1 година 20.000 € 4,43 

1.2.1.3 Проект:Изработка на техничка  документација за изградба на нови водоводни линии во градот и селата 1 година 20.000€ 4,00 
1.2.1.4 Проект:Изградба на нови водоводна мрежа во делови на градот каде не е соодветна и во селките населби 5 години 350.000 € 4,65 
1.2.1.5 Проект:Реконструкција на постоечката водоводна мрежа ( замена на азбестни цевки) 7 години 600.000 € 4,89 
1.2.1.6 Проект:Воспоставување на систем за контрола на работата на пречистителна  станица 6 месеци 35.000 € 3,90 
1.2.1.7 Проект:Изградба на нова пречистителна станица за потребите на индустриската зона 5 години 2.000.000 € 4,20 
1.2.1.8 Проект:Изработка на техничка документација за изградба на нова канализациона мрежа на делови од 1 година 20.000€ 4,00 



градот и селските населби 

1.2.1.9 
Проект: Поставување на ново улично осветлување на влезот од градот и делови од градот како  и во 
селските населби каде не постои 4 години 200.000€  4,25 

Програма  Реконструкција на постоечка локална инфраструктура       
1.2.1.10 Проект: Реконструкција на: локална патна мрежа 28.000 m’ и на улици површини во градот и селата 5000m’ 4 години 2.340.000€  4,57 

1.2.1.11 
Проект: Реконструкција и доизградба на локална канализ. Инфраструктура во градот и во селските населби 
(Амзабегово,Горобинци,Мустафино,Ерџелија, Црнилиште) 5 години 3.800.000 € 4,29 

1.2.1.12 

Проект: Реконструкција на  водоводна дистрибутивна мрежа во градската средина со уградување на 
потребни разделни шахти со потребната опрема која што е потребна за следење на самата дистрибуција на 
водата 5 години 3.400.000 4.00 

1.2.1.13 Проект: Реконструкција и доградба на локална атмосферска канализациона инфраструктура 6 години 1.800.000 4,14 
1.2.1.14 Проект: Уредување и реконструкција на тротоарските површини во градот 3 години 100.000€ 4,00 
1.2.2 Конкретна цел: Изградба и рекоснтрукција на реионалната инфраструктура    
Програма   Изградба на нова регионална инфраструктура       

1.2.2.1 

 
Проект: Изградба на нова регионална патна инфраструктура  
-Патен правец Свети Николе-Миладиновци 
-Патен правец  Свети Николе-Пробиштип 10години / 4,71 

1.2.2.2 
Проект: Приклучување на Бизнис секторот и  домаќинставата кон регионалниот гасовод Куманово-Свети 
Николе-Штип  10 години / 4,00 

1.2.2.3 
Проект: Изградба на нов регионален систем за водоснабдување „Злетовица“ на територијата на општина 
Свети Николе 10 години / 4,14 

Програма  Реконструкција на постоечката регионална инфраструктура    

1.2.2.4 
Проект: Реконструкција на регионален  систем за наводнување „Брегалница“ на територијата на општина 
Свети Николе  5 години / 4,00 

1.2.2.5 Проект: Ревитализација на постојната мрежа од водополевателниот систем „Суво Поле“ – Мавровица 4 години 600.000 € 4,14 

1.2.2.6 
Проект: Реконструкција на регионалниот пат Ражаничани-с.Сушица.Св .Николе-с.Средно Коњаре-С.Долно 
Коњаре-С.Сушица           3 години / 4,10 

   
  

1.3 
Стратегиска цел  :   Да се обезбеди одржлив економски развој преку правилно искористување 
на енергетските потенцијали       

1.3.1. Конкретна цел  Поттикнување на инвестиции во нафтените потенцијали         
Програма  за промоција на можностите за инвестирање во нафтените потенцијали       
1.3.1.1 Проект: Истражување на нафтениот потенцијал и утврдување на капацитетот  3 години 1.500.000 3,71 



 
 
 
 
 

1.3.1.2 Проект: Физибилити студија на изводливост 2 години 10.000 € 3,29 
1.3.1.3 Проект: Промоција на можноста (во земјата и странство) за инвестирање во нафтениот потенцијал континуирано 20.000 € 3,00 
1.3.2 Конкретна цел Поттикнување на инвестиции во сончевиот потенцијал       
Програма  за промоција на можностите за инвестирање во сончевиот потенцијал       
1.3.2.1 Проект:  Истражување на сончевиот потенцијал и утврдување на капацитетот  2 години 800.000 € 2,86 
1.3.2.2 Проект:  Физибилити студија на изводливост 1 година 10.000 € 3,00 
1.3.2.3 Проект:  Промоција на можноста (во земјата и странство) за инвестирање во сончевиот потенцијал континуирано 20.000 € 3,00 
1.3.3. Конкретна цел :  Поттикнување на инвестиции во ветровиот потенцијал        
Програма за промоција на можности за инвестирање во ветровиот потенцијал       
1.3.3.1 Проект:  Истражување на ветровиот потенцијал и утврдување на капацитетот  2 години 800.000 € 4,29 
1.3.3.2 Проект: Физибилити студија на изводливост 1 година 10.000 € 4,29 
1.3.3.3 Проект: Промоција на можноста (во земјата и странство) за инвестирање во ветровиот потенцијал континуирано 20.000 € 3,86 
1.3.4. Конкретна цел  Поттикнување на инвестиции во гео-термалниот потенцијал        
Програма за промоција на можности за инвестирање во гео термалниот потенцијал       
1.3.4.1. Проект: Истражување на гео-термалниот  потенцијал и утврдување на капацитетот 2 години 600.000 € 2,43 
1.3.4.2 Проект: Физибилити студија на изводливост 1 година 10.000 € 2,57 
1.3.4.3. Проект:  Промоција на можноста (во земјата и странство) за инвестирање во гео-термалниот потенцијал континуирано 20.000 € 2,14 
1.3.5 Конкретна цел  Поттикнување на инвестиции во  потенцијалот на биомасата        
Програма за промоција на можностите за инвестирање во потенцијалот на биомасата       
1.3.5.1 Проект: Истражување на потенцијалот на биомасата и утврдување на капацитетот  2 години 600.000 € 2,29 
1.3.5.2. Проект: Физибилити студија на изводливост 1 година 10.000 € 2,57 
1.3.5.3 Проект: Промоција на можноста (во земјата и странство) за инвестирање во потенцијалот на биомасата континуирано 20.000 € 2,43 
1.3.6 Конкретна цел  Поттикнување на инвестиции за искористување на ефтините извори на енерија        
Програма за промоција и едукација за искористување на ефтини извори на енергија       

1.3.6.1. 
Проект :  Промоција и  едукација на бизнис секторот и  домаќинствата за можноста од искористување на 
гасот како извор на енергија 1 година 15.000 € 4,00 



 
 
 

2.    Стратегиска област  Земјоделство и рурален развој 
Времетраењ

е 
Буџет( во 

евра) 
Вкупен 

приоритет 
2.2   Стратегиска цел:   Унапредување на нивото на знаење на земјоделците       
2.2.1. Конкретна цел: Обезбедување на континуирана едукација и информирање на земјоделците        

Програма за реализација на земјодлска едукативна платформа    
2.2.1.1 Проект :  Запознавање на земјоделците со придобивките од нивно регистрирање  6 мсеци 4.000 € 4,50 

2.2.1.2 Проект:   Теоретска обука и практична примена на ЕУ стандарди во примарното земјоделско производство – 1 година 15.000 € 4,25 
2.2.1.3 Проект:  Јакнење на свеста за потребите на новите форми и стандарди за успешно водење на сопствен бизнис  9 месеци 10.000 € 4,25 
2.2.1.4 Проект:  Запознавање на земјоделците со придобивките од информатичка и комуникациска технологија  6 месеци 12.000 € 3,00 

2.1.1.5 

Проект:  Зајакнување на советодавните служби во рамките на локалната самоуправа за координација и 
одржување на комуникацијата помеѓу Министерството за земјоделсство,шумарств,о и водостопанство и 
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, за имплеметирање на нови техники и технологии 

3 
месеци/конти

нуирано 3.000 € 4,00 
  
 
 2.3  Стратегиска цел: Постигнување висока продуктивност преку организирано земјоделско 
производство и Примена на нови технологии и иновации      
2.3.1. Конкретна цел: Поддршка на одржливо земјоделско производство      
Програма за промоција на одржливо земјоделско производство      
2.3.1.1 Проект:  Промоција и поддршка на полјоделство 9 месеци 5.000 € 3,50 
2.3.1.2 Проект:  Промоција и поддршка на сточарство 9 месеци 5.000 € 3,50 
2.3.1.3 Проект:  Промоција и поддршка на лозарство и овоштарство 9 месеци 5.000 € 3,50 
2.3.1.4 Проект:  Промоција и поддршка на преработка 9 месеци 5.000 € 3,50 
2.3.1.5 Проект:  Промоција на органско земјоделско производство 9 месеци 5.000 € 4,25 

2.3.2. 
Конкретна цел: Воведување и примена на стандарди за квалитет во преработка и производство - 

ХАССП      
 Програма за поддршка на стандарди за квалитет во производство и преработка      

2.3.2.1 Проект:  Промоција и подддршка на стандарди за квалитет во производство 9 месеци 5.000 € 3,75 
2.3.2.2 Проект:  Промоција и поддршка на стандарди за квалитет во преработка 9 месеци 5.000 € 3,75 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3. 
Конкретна цел:  Дефинирање на повеќе производи со стандарден квалитет во квантитет и во 

континуитет        
 Програма за етикетирање и брендирање      

2.3.3.1 Проект :  Дефинирање на критериуми за стандардизирани производи  3 месеци 1.000 € 3,75 
2.3.3.2 Проект :   Дефинирање на производи со стандарден квалитет во квантитет и континуитет 3 месеци 1.000 € 3,75 
2.3.3.3 Проект :  Поддршка на процес на етикетирање 1 година 5.000 € 3,00 

2.3.3.4 
Проект :  Поддршка на процес на брендирање ( брендирање на Овче Поле како вински регион и брендирање 
на овчеполсиот мед) 2 години 10.000 € 3,25 

2.3.3.5 Проект :  Промоција на центар за репродукција на висококвалитетна стока 1,5 години 7.000 € 2,75 
   
  

 2 .4  Стратегиска цел:  Градење на овчеполски земјоделски конкурентен идентитет преку промоција 
и континуиран маркетинг      
2.4.1. Конкретна цел: Градење на мрежи и партнерства      
Програма за информирање и размена на искуства      
2.4.1.1 Проект :  Отварање земјоделски информативен центар 1 години 15.000 € 4,00 
2.4.1.2 Проект :  Организирање на локален агро-саем со „Овчеполска сиренијада“       1 година 8.000 € 3,00 
2.4.2. Проект :  Конкретна цел: Обезбедување планско производство и организиран маркетинг и пазар      
Програм за обезбедување на стратешки маркетинг и пазарни услови      
2.4.2.1 Проект :  Изработка на агро маркетинг стратегија 1 година 5.000 € 4,00 
2.4.2.2 Проект :  Изработка на студија за лоциранње на откупни центри 1 година 5.000 € 4,00 
2.4.2.3 Проект :  Изработка на студија за изградба на ладилник за прифаќање на земјоделски производи 1 година 5.000 € 3,63 
2.4.2.4 Проект :  Отварање на агро-берза 1 година 5.000 € 3,50 



 
3.   Стратегиска област   Животна средина и природа                                      
3.1  Стратегиска цел :  Рационално и ефикасно искористување  на сите водени ресурси во  општината (вода 
за пиење и отпадни води) 

Времетрење 
 

Буџет ( во 
евра) 

Вкупен 
приоритет 

     3.1.1.   Конкретна цел: Намалување на негативното влијание на отпадните води на еко-системот                               оценка 
 Програм:Реконструкција на отпадна(фекална) канализациона мрежа      
33.1.1.1 Проект :  Изработка на подземен катастар - ГИС 1 година 50.000 € 3,86 
3.1.1.2 Проект :  Реконструкција на фекална канализациона мрежа  4 години 2.800.000 € 3,14 
3.1.1.3 Проект :  Реконструкција на пречистителна станица 2 години 1.400.000 € 3,57 

3.1.1.4 

Проект :  Изведба на фекален систем во индустриска зона I-Изработка на проектна документација за отпадна 
мрежа  
Со предтретмански станици во индустриска зона 2 години 1.900.000 € 2,71 

3.1.1.5 Проект :  Изведба на фекални канализациони системи во селските населби (контејнерски пречистителни станици) 5 години 450.000 € 2,86 
3.1.1.6 Проект :  Искористување на остатоците од земјоделските култури 2 години 12.000 € 3,43 
3.1.2. Конкретна цел: Обезбедување на исправна вода за пиење    
 Програм:Обезбедување на квалитетна вода  за пиење квалитет и квантитет во градот и околината   
3.1.2.1 Проект :  Дозиградба на проектот за Алтернативно водоснабдување на град Свети Николе 3 години 1.700.000 € 4,29 
3.1.2.2 Проект :  Истражување на површинските и подземните води на ниво на општината 4 години 550.000 € 3,57 
3.1.2.3 Проект :  Реконструкција на водоводната дистрибутивна мрежа 5 години 3.000.000 € 3,86 
3.1.2.4 Проект :  Изработка на техн. документац. и реконструкција на постојната филтер станица поврзана со Злетовица 3 години 1.500.000 € 3,14 
3.1.2.5 Проект :  Ревитализација на стариот бунарски систем за град Свети Николе 2 години  2,14 
3.1.3. Конкретна цел: Подигање на јавната свест за грижа за водните ресурси    
 Програм за едукација на населението за значењето на водните ресурси   
3.1.3.1 Проект :  Едукација и вклучување на млади до 25 години 6 месеци 15.000 € 3,86 

3.1.3.2 
Проект :  Организирање на промотивни работилници, трибини, едуактивни - информативни материјали за сите 
активности поврзани со заштитата на животната средина  

6 месеци и 
кон. 4.-20000 3,71 

3.1.3.3 Проект :  Формирање на граѓанска инфо точка (радио, ТВ, локален весник, летоци и други материјали) 2 години 10.000 € 3,71 
  

  
3.2.Стратегиска цел: Заштита на животната средина преку одржливо управување со отпадот      

3.2.1. 
Конкретна цел: Намалување на загадувањето преку изградба на систем за управување со цврст  комунален 
отпад      

 Програма за Контролирано собирање и депонирање на цврстиот отпад     
  3.2.1.1 Проект :  Изработка на проектна документација за култивизирање на постојната депонија 1 години 6.000 € 3,86 



 3.2.1.2 Проект :  Култивизирање на постојната депонија 4 години 24.000 € 3,71 
 3.2.1.3 Проект :  Рекултивација на постојната депонија за цврст отпад  по 5та год. 10.000 € 3,57 
  3.2.1.4 Проект :  Обновување на возен парк и усогласување со националната концепција за регионализација на отпадот 5 години 250.000 € 2,86 

3.2.1.5 
Проект :  Расчистување на дивите депонии и донесување на локална регулатива за непочитувачите – 
Создавачи на диви депонии 2 години 15.000 € 4,43 

3.2.1.6 Проект :  Организирано и интегрирано управување на цврстиот отпад од населените места на ниво на општина       4 години 125.000 € 4,29 
3.2.1.7 Проект:  Набавка на садови за собирање на отпад 2 години 30.000 € 3,75 
3.2.1.8 Проект: Оградување на постојната депонија 6 месеци 15.000 € 4,00 
3.2.1.9 Проект: Изградба на пристапен пат до постојната  депонија за градежен отпад 7 месеци 10.000€ 3,40 

3.2.2. Конкретна цел: Унапредување на јавната свест преку едукација на населението 
 
 

Програма за едукација на населението    

3.2.2.1 
Проект :  Едукација на населението преку организирање на предавања, трибини, гостувања, изработка на 
рекл.материјал 2 години  4,14 

3.2.3. 
Конкретна цел: Заштита на природното наследство преку одржување и обновување на 
биодиверзитетот    

Програма за заштита и одржување на природните ресурси во општината   
3.2.3.1 Проект :  Обновување и заштита на полезаштитните појаси 3 години 30.000 € 3,86 

3.2.3.2 
Проект :  Проектна документација за постојните ендемски видови (раст. и живот.) на територијата на општина 
Св.Николе 1 година 3.000 € 3,14 

3.2.3.3 Проект :  Создавање на еко-ѓубриво од сувиот остаток од фекалната станица 2 години 15.000 € 3,57 
3.2.3.4 Проект :  Заштита на речното корито на Светиниколска река 2 години 70.000 € 4,00 
3.2.3.5 Проект :  Формирање на еко-простори во општината 2 години 15.000 € 3,57 
3.2.3.6 Проект :  Ревитализација на парк „Колишев  дол“ (нов градски  парк) 2 години 12.000 € 3,43 

3.2.3.7 
Проект: Формирање на општински доброволни сили за заштита и спасување  и нивна обука за интервенција при 
пожари од поголеми размери  

6 
месеци/контин 10.000€ 3,80 

3.2.3.8 Проект: Комплетна санација на јаловиштето за азбест во с.Богословец 1 година 20.000 € 3,85 
   
  

3.3. 
Стратегиска цел: Заштита и промоција на културното наследство како основа за развој и 
унапредување на туризмот      

 

3.3.1. Конкретна цел: Да се заштити и промовира културното наследство        
Програма за истражување,заштита и промоција на етнолошко културно наследство      



 
 
 
 
 

3.3.1.1 Проект :  Етнолошко истражување 1 година 10.000 € 3,57 
3.3.1.2 Проект :  Заштита на етнолошко културно наследство  1 година 15.000 € 4,00 
3.3.1.3 Проект :  Промоција на етнолошко културно наследство 6 месеци 5.000 € 3,57 
Програм за истражување,заштита и промоција на археолошко културно наследство      

 
Проект :  Археолошки истражувања на  Славков Дол ( Била Зора) и изгрдба на пристапен пат до локалитетот 

4 години 500.000 € 3,71 

3.3.1.4 
Проект :  Археолошки истражувања  Локалитет Грамади-Рим с. Долно Ѓуѓанце населба со некропола и со 
базилики (вотивна плоча –богот Митра) 1 година 40.000 € 3,43 

3.3.1.5 Проект :  Археолошки истражувања  Локалитет Градиште-Градиште од Римско време с. Делисинци 1 година 15.000 € 3,57 
3.3.1.6 Проект :  Археолошки истражувања Локалитет-Барутница Анзабегово, неолит, и Вила Рустика 1 година 10.000 € 3,00 
3.3.1.7    Проект :  Археолошки истражувања Други локалитети – Изработка на физибилити студија 6 месеци 5.000 € 3,14 
3.3.1.8   Проект :   Заштита на археолошкото културно наследство 1 година 3.000 € 4,43 
3.3.1.9   Проект :  Промоција на археолошко културно наследство 1 година 5.000 € 4,21 
3.3.1.9    Проект : Систем за одржување на температура, влажност и озвучување на Народниот музеј 2 години 30.000 € 2,57 
3.3.1.10   Проект :  Семинари и обука за подигање на капацитетите на вработените во соодветните институции 1 година 8.000 € 3,29 
3.3.1.11   Проект :  Едукација на населението за важноста на културното наследство 3 години 5.000 € 3,57 

3.3.2. 
 Конкретна цел: Да се унапреди туризмот преку воведување и промовирање на алтернативни видовина 
туризам     

  Програма за зајакнување на човечките и техничките капацитети за развој на туризмот     
3.3.2.1   Проект :  Отварање на канцеларија за развој на туризмот 6 месеци 8.000 € 4,00 
3.3.2.2   Проект :  Создавање и јакнење на човечките ресурси 6 месеци 5.000 € 3,86 
3.3.2.3   Проект :  Едукација на населението за можностите и придобивките од алтернативните видови на туризам 1 година 12.000 € 4,29 
3.3.2.3  Проект :  Ажурирање на туристички мотиви – база на податоци 1 година 2.000 € 4,57 
3.3.2.4  Проект :  Дефинирање на сместувачки-угостителски капацитети 6 месеци 1.500 € 4,00 
3.3.2.5  Проект :  Промоција на туристички потенцијал и туристички вредности 6 месеци 2.000 € 3,86 
3.3.2.6  Проект:  Изработка на Туристички водич на општина Свети Николе 5 месеци 3.000 € 3,90 

3.3.2.7 
Проект:  Изработка на веб страница за туристичка промоција на општината (културно,археолошко, етнолошко и 
природно богатство) 6 месеци 2.000  € 4,20 



 
4. Стратегиска област   Квалитет на живеење 
 

4.1. 
Стратегиска цел: Подобрување на квалитетот на живеење преку унапредување на 
образованието, културата, спортот и рекреацијата 

Времетраење 
на проектот  

Буџет 
  ( во 
евра)  

 Вкупен 
приоритет 

4.1.1. Конкретна цел: Модернизација на образованието        
Програма за доопремување со наставно-надгледни средства       
4.1.1.1 Проект : Набавка на современи надгледни средства за современо изведување на наставата континуирано 25.000 € 4,20 
Програма за професионално усовршување на наставниот кадар     
4.1.1.2 Проект: Следење на обуки и семинари од страна на наставниот кадар континуирано / 4,15 
Програма  за реконструкција на прозори, врати,подови,елекрична инсталација, кров и фасади    
4.1.1.3 Проект: Комплетирање на замената на електрична инсталација во ОУ Гоце Делчев 6 месеци 25.000 € 3,80 
4.1.1.4 Проект: Замена на прозори , врати и подови во ОУ Даме Груев 6 месеци 65.000 € 3,95 
4.1.1.5 Проект: Санација на подови и плафони во ПУ Црнилиште 6 месеци 15.000 € 3,62 
4.1.1.6 Проект: Замена на кровна конструкција, врати, подови и изработка на фасада во ОУ Кирил и Методиј 8 месеци 100.000 € 4,30 
4.1.1.7 Проект: Изработка на фасада со изолација во ОУ Даме Груев 3 месеци 23.000 € 3, 80 
4.1.1.8 Проект: Доизградба на спортска сала во СОУ Кочо Рацин и набавка на нови клупи и столчиња 1 година 350.000 4,50 
4.1.1.9 Проект: Изградба на фискултурна сала во ОУ Даме Груев и ОУ Гоце Делчев (с.Горобинци) 1 година 600.000 4,00 
4.1.1.10 Проект: Основање на фонд за стипендирање на најдобрите ученици и спортисти континуирано / 4,65 
4.1.2 Конкретна цел: Реконструкција на културните објекти во општината       
Програма за Реконструкција на ОУ Дом на култура „Крсте Петков Мисирков“       

4.1.2.1 
Проект: Осовременување и подобрување на условите за работа на Дом на култура (реновирање на фасада, 
на кино-сала, помошни простории, парно греење ,санитарни јазли, градска библиотека ) 1,5 година 590.000 € 4,95 

4.1.2.2 
Проект: Воведување на апликативен софтвер КОБИС во библиотечното работење и обновување на 
книжниот фонд 6 месеци 6.000 € 4,15 

4.1.2.3 Проект: Ревитализација на работничкиот универзитет 9 месеци 15.000€ 4,00 
4.1.2.4 Проект: Отварање на младински културен центар и младинска музичка школа 1 година 20.000 € 3,70 

4.1.2.5 
Проект: Проширување на дејноста на Домот на културата во поголемите рурални средини со адаптација на 
простор 

1 
година/контин 25.000 € 3,60 

4.1.2.6 Проект: Брендирање на фестивалот Тодорица 1 година 10.000 € 4,00 
4.1.3 Конкретна цел: Создавање на услови за спортски и рекреативни активности    



Програма за изградба на спортски објекти и терени     
4.1.3.1 Проект: Изградба на детски игралишта во градот и руралните подрачја 7 месеци 60.000€ 4,36 

4.1.3.2 Проект: Изградба на базен и отварање на школа за пливање  
1 

година/контин 200.000€ 4,55 
4.1.3.2 Преоект: Изградба на фудбалско игралиште  8 месеци  4,28 
4.1.3.3 Проект: Изградба на спортска сала 1 година  4,23 
4.1.3.4. Проект: Изградба на тениско игралиште  7 месеци  3,95 
4.1.3.5 Проект: Реконструкција на постојниот фудбалски стадион 6 месеци  3,90 
 
     
4.2. Стратегиска цел: Унапредување на здравствената и социјалната заштита     
4.2.1. Конкретна цел: Унапредување на здравјето и обезбедување на превенција од болести       
Програма за едукација и стратешко планирање за унапредување на здравјето и превенцијата       
4.2.1.1 Проект : Изработка на Локален  акционен план за здравствена заштита 8 месеци 1.800 € 4,20 

4.2.1.2 Проект: Едукација на населението за начинот на пренесување на заразни болести и превентивно делување 
12  - 

континуир 1.800 € 4,40 
4.2.1.3 Проект: Едукација и превенција за рано откривање на малигни заболувања 12 - континуир 1.500 € 4,60 
4.2.2. Конкретна цел: Обезбедување социјална заштита и заштита на деца     
Програма за едукација и стратешко планирање за унапредување на социјалната заштита и заштита на 
децата     
4.2.2.1 Проект: Едукација на населението за сузбивање на малолетничката деликвенција континуирано 1.800 € 4,20 
4.2.2.2 Проект: Едукација и превенција за рано откривање на пороците континуирано 1.800 € 4,60 
4.2.2.3 Проект: Проширување на народната кујна со опфаќање на руралните средина 6 месеци 35.000 € 3,00 
4.2.2.4 Проект: Замена на кровна конструкција на Детска градинка Рахилка Гонева – замена на азбестните плочи 1 година 35.000 € 4,40 
4.2.2.5 Проект: Изградба на пристапни рампи за инвалидизирани лица до сите јавни објекти 6 месеци 20.000 € 4,10 
4.2.2.6 Проект: Изработка на техничка документација и  изградба на дом за стари лица  2 години 200.000 € 3,96 
  

  
4.3. Стратегиска цел:  Јакнење на граѓанскиот сектор       
4.3.1. Конкретна цел: Јакнење на капацитетите на граѓанскиот сектор       
Програма за Техничка поддршка и инфраструктурно обезбедување на граѓанскиот сектор       
4.3.1.1 Проект: Формирање на сојуз на НВОи 3 месеци 1.000 € 3,40 



4.3.1.2 Проект: Изработка на база на податоци на активни невладини организации 3 месеци 2.000 € 3,60 
4.3.1.3 Проект: Изработка на заеднички проекти помеѓу НВОи и општината континуирано / 4,40 
4.3.1.4 Проект: Отварање на НВО центар 1 година 35.000 € 3,20 
4.3.1.5 Проект: Развој на НВО секторот во руралните средини  1 година 5.000 € 2,40 
4.3.1.6 Проект: Меѓународна соработка со НВО секторот и размена на млади Континуирано 4.000 € 3,20 
4.3.2 Конкретна цел: Јакнење на капацитетите на месните заедници (МЗ)     
Програма за институционално и инфраструктурно зајакнување на МЗ     
4.3.2.1 Проект: Нова територијална поделба на МЗ во градот и формирање на нови МЗ  10 месеци 800 € 3,40 
4.3.2.2 Проект: Формирање на регионални канцеларии на МЗ (4 региони) 6 месеци 300 € 2,40 
4.3.2.3 Проект: Опремување на канцелариите на МЗ и регионалните центри  4 години 20.000 € 3,20 
4.3.2.4 Проект: Обука на Советите на МЗ  континуирано 1.500 € 4,20 
4.3.2.5 Проект: Формирање на единствен нформациски ситем за МЗ за континуирано следење на состојбите  6 месеци 2.000 € 3,75 
 

  
4.4. Стратегиска цел: Транспарентност     
4.4.1. Конкретна цел: Подобрување на транспарентноста      
Програм за континуирано информирање на граѓаните и градење партнерски локални стратегии     
4.4.1.1 Проект: Изработка на стратегија и акционен план за комуникација 1 година  6.000 € 3,20 
4.4.1.2 Проект: Изготвување на општински информативен билтен и негова дистрибуција континуирано 2.000 € 3,40 
4.4.1.3 Проект: Отварање на информативни пунктови во поголемите рурални подрачја 3 години 7.000 € 2,85 
4.4.1.4 Проект: Изработка на стратегија и акционен план за анти-корупција 1 година 5.000 € 3,80 
4.4.1.5 Проект: Изработка на Стратегија и акционен план за родова рамноправност 6 месеци 4.000 € 3,20 
4.4.1.6 Проект : Стандардизација на услугите кон граѓаните во локалната самоуправа ISO 9001:2000 2 години 8.000€ 4,56 
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