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Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр.5/02) и Програмата  за активности на Општина Свети Николе за 
поддршка на НВО секторот  Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на 13.12.2018 година, донесе  

  
 

   ПРОГРАМА  
 

за активностите на Општина Свети Николе  
за поддршка на НВО секторот во 2019 година  

 
I. ЦЕЛИ  

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за 
поддршка на НВО секторот во 2019 година се:  
1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите.  
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата 
на граѓани.  
3. Афирмација на Општина Свети Николе како општина со развиена мрежа на НВО 
кои остваруваат соработка со НВО.  
 
 
II. АКТИВНОСТИ  
 

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе  ќе ги 
преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои 
технички и човечки ресурси.  
Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:  
 - сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,  
 - обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,  
 - давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и 

задоволуваат потреби на поголема група граѓани  
 - воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од 

различни интересни групи на делување,  
 - афирмација на Општина Свети Николе во државата и надвор од неа 
Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина 
Свети Николе  ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти 
од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите 
области на делување на локалната самоуправа.  
 
 
 
- За 2019 година  невладините  организации врз основа на јавниот повик 

на Општина Свети Николе  поднесоа свои апликации и програми со 
нивни активности за 2019 година. Општина Свети Николе  финансиски 
ќе ги  подржи активностите на НВО со предвидени износи во Буџетот за 
2019 година како што следува:  
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VI. ПОДДРШКА НА НВО 
Буџет на Општина 
Свети Николе за 

2019 

1.      Здружение на инвалиди на трудит 
Свети Николе 30.000 

2.      Доброволно противпожарно 
друштво Свети николе 80.000 

4.      Здружение на пензионерите на 
Општина Свети Николе 60.000 

5.      ОО на Црвен Крст Свети Николе 40.000 

6.      Градско мандолинско друштво 
Свети николај 100.000 

7.      Извиднички одред Гоце Делчев 100.000 

8.      Организација на жените на 
Општина Свети Николе 150.000 

9.      Здружение на пчелари Овчеполско 
сонце – Органски произведители 20.000 

10 Зужение Илинденски марш 10.000 

11 Здружение на земјоделски 
производители Аграр 20.000 

12 Сојуз на борци 15.000 

13 Здружение на граѓани Мото Клуб 
Свети Николе МЦЦ 

влезени се во 
програмата за 

култура 
                                                                            

625.000 
ВКУПНО: 
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III. ФИНАНСИРАЊЕ  
 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на 
Општина Свети Николе од спонзорства и донации.  
За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата 
актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2019 година, 
ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.  
 
Во текот на 2019 година ќе се води родово поделена статистика за 
подржаните активности на НВО со цел да се утврди користење  со цел да се 
утврди користење на средствата  од  буџетот од  страна на мажи и жени во 
општината.  Покрај останатите критериуми за избор во Јавниот повик ќе биде 
вметнат и дополнителен критериум кој ги вклучува и ранливите категории на 
граѓани (немнозински групи,социјално загрозени граѓани ,жени).   

 
IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ  

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе активностите на 
здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:  
- покровителство;  
- доделување награди и признанија,  
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,  
- учество на промотивни и протоколарни средби.  
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен 

интерес,  
- организирање кампањи, манифестаии и др.  
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат 

сферите на делување на општината 
- формирање на координативно тело за соработка на Локалната самоуправа 

со НВО. 
 

 
   О б р а з л о ж е н и е  

 
Соработката со НВО секторот Општина Свети Николе продолжува да ја 
развива. Обезбедувањето на простор за најуспешните здруженија на 
граѓани, големиот број реализирани партнерски проекти, создадоа основа и 
оваа година да се предвидат средства за овој вид активности.  

Преку поддршката што Општина Свети Николе  ја дава на развојот на НВО 
секторот во најголем дел ги покрива потребите на младите затоа што овие 
две области во најголем дел имаат членство што припаѓа на оваа 
популација. Меѓутоа, Општина Свети Николе останува отворена преку 
другите форми на делување да ги поддржи активностите на и иницијативите 
на граѓанскиот сектор.  

Општина Свети Николе  долгорочно ќе го поддржува  граѓанскиот сектор и 
целите што заеднички општината и граѓанскиот сектор треба да ги 
постигнат во интерес на заедницата.  
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V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 
Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се 
одвива преку Оддлението за образование, култура, здравство, социјална заштита 
и соработка со здруженија на граѓани и фондации во Општина Свети Николе.  

 
 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе“.  
 

 

 
  0801-321                                                Совет на Општина Свети Николе             
 13.12.2018 година                                                    Претседател, 
  Свети Николе                                                         ________________________      
                   Кире Алексов 
 
 
                      


