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РЕГИСТАР на здруженија на граѓани, НВО организации, фондации и др. во Општина Свети Николе

Потребна информација Опис
Целосен назив име на
здружението/НВО/Фондација или
сл. – согласно регистрацијата во ЦР

Здружение Организација на жените на
општина Свети Николе/Organization of
women of municipality of Sveti Nikole

Акроним ОЖОСВН/OWMSVN
ЛОГО

Сектор на дејствување
 Демократија, човекови права

и владеење на правото
 Деца, млади и студенти
 Жени и родови прашања
 Здравје и здравство

 Социјална грижа (хуманитарни)

веб: www.womsvetinikole.org.mk
е-mail: womsvetinikole@yahoo.com
телефон: +389 (0) 32 444 620

Адреса/средиште: Ленинова 1-1/4, 2220 Свети Николе
Година на основање: 1990 г.
Целни групи Жени, млади и општа популација
ДЕЈНОСТ Визија на организацијата: Организација на жените

на општина Свети Николе е лидер во женското
движење и располага со човечки и технички
капацитети кои можат да влијаат на подобрување
на општата состојба на граѓаните во општината и
во републиката.
Мисија на организацијата: Организација на
жените на општина Свети Николе работи на
подобрување на условите за соодветна
здравствена заштита на жените, децата и
младите, активно вклучување на децата и
младите во општествените текови на живеење,
како и почитување и заштита на
човековите права со акцент на правата на жените.
Програми: Здравствена програма, Програма
за човекови права, Програма за деца и млади
Стратешки цели:

Стратешка цел 1: Подобра здравствена заштита
на населението во Македонија

- Стратешка насока 1.1. Заштита и унапредува
ње на женското здравје;
- Стратешка насока 1.2. Унапредување на здравјето
на општата популација

Стратешка цел 2: Подобрување на положбата на
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децата и младите во заедницата
- Стратешка насока 2.1. Подигање на знаењата и
капацитет ите кај децата и младите преку разни
форми на неформално образование

- Стратешка насока 2.2. Младински информативен
и креативен клуб ;

- Стратешка насока 2.3. Детски клуб;

- Стратешка насока 2.4. Промоција и развој на
волонтерска работа

Стратешка цел 3: Промовирање и почитување на
човековите права и елиминирање на сите
форми на дискриминација

- Стратешка насока 3.1. Подигната јавна свест за
почитување на основните човекови права

- Стратешка насока 3 . 2. Промовирање и
спроведување на законски регулативи за правата на
жените

- Стратешка насока 3.3. Промовирање на родовата
рамноправност

- Стратешка насока 3.4. Подигање на јавната свест
за намалување на дискриминациј а врз разни
основи

- Стратешка насока 3.5. Јакнење на соработката со
владини и невладини организаци/институции за
почитување и промовирање на родовата
рамноправност и еднакви можности меѓу половите

СОРАБОТКА со останати здруженија ОЖОСВН има широка мрежа на партнери
и соработници од други здруженија на локално,
национално и интернационално ниво, со кои
развива, организира и реализира заеднички акции,
активности и проекти.

МРЕЖНО РАБОТЕЊЕ (дали
здружението е дел од некое вмрежување –
да се наведе кое)

ОЖОСВН е дел од повеќе локални, национални и
интернационални мрежи и платформи, меѓу
кои:
Платформа за родова еднаквост, Национална
мрежа за борба против семејно насилство и
насилство врз жени, Коалиција на младински
организации СЕГА, Национален младински довет на
Македонија, Неформална мрежа Чуварки на
јавното
ќесе, Мрежа за Проценка на влијание на
регулативи

и други
Лицe/a овластено/и за застапување
(име презиме)

Даниела Панева

Контакт на Лицe/a овластено/и за
застапување (е-mail, тел.)

077 653 637, paneva_d@yahoo.com

Активни волонтери 30
Вработени 3 вработени и 7 со договор на дело



ЛИСТА НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОД 2009 – 2018 ГОДИНА 
 

Бр
. 

Донатор 
Наслов на проектот 

Период на 
спроведување  

Вкупен грант 

1.  Европски инструмент за 
демократија и човекови 
права 

Зајакнување на демократијата преку унапредување на 
родовата еднаквост, функционалните механизми и 
динамичното граѓанско општество 

02/04/2018-31/03/2020 50.833EUR 

2.  Смарт старт проект Социјално претпријатие „Виктори Декорации“ 01/02/2018-31/05/2019 5.553EUR 

3.  Локална Самоуправа 
Свети Николе 

Заедно да го победиме ракот и придонесеме за 
поквалитетен живот на групата за самопомош-2 

01/01-31/12/2018 150.000МКД 

4.  Мрдни со прст 
иницијатива 

Мрдни со прст 2 01/12/2017–31/05/2018 1.485.504MKD 

5.  Мрдни со прст 
иницијатива 

Кампања Мрдни со прст: Подигање на свеста за грижа за 
животната средина во општина Свети Николе 

05/07-31/10/2017 1.103.560MKD 

6.  Цивика Мобилитас 
програма 

Институционален грант 01/04/2017-31/03/2018 987.862МКД 

7.  Локална Самоуправа 
Свети Николе 

Заедно во борбата против рак на дојка 01/01-31/12/2017 120.000МКД 

8.  Цивика Мобилитас 
програма 

Институционален грант 01/04/2016-31/03/2017 971.668МКД 

9.  Охрид Институт-Скопје 
и Македонско Женско 
Лоби 

Македонска Активна  Платформа за Социјална Инклузија 01/08/2016-31/05/2017 / 

10.   Локална Самоуправа 
Свети Николе 

Заедно во борбата против рак на дојка 01/01-31/12/2016 98.200МКД 

11.   IPA- Human Resource 
Development 04 06 01 
Reference: 
EuropeAid/135-
012/M/ACT/MK  

Промоција на социјална инклузија преку ефикасно 
искористување на ЕУ фондовите 

15/12/2015-15/03/2017 5.353€ 

12.  Влада на Р.М.-
Генерален секретаријат 

Развој на стратегија за Локален економски развој на 
општина Свети Николе 

01/07-30/11/2016 300.000МКД 

13.  Центар за истражување 
и креирање политики  

Чуварки на јавно ќесе 01/10-31/12/2016 60.000МКД 

14.  ФАРЕ Со фудбал против расизам и дискриминација 10/2016 200€ 

15.  Влада на Р.М.-
Генерален секретаријат 

Зголеми ги своите вредности-едуцирај се 01/12/2015-30/06/2016 300.000МКД 



16.  Цивика Мобилитас 
програма 

Институционален грант 01/04/2015-31/03/2016 950.000МКД 

17.  Екуменска иницијатива 
на жени, Хрватска  

Нови искуства за подобра работа-Студиска посета 01/08-31/12/2015 1.500€ 

18.  Генерален Секретаријат 
–Влада на 
Р.Македонија 

Убавите нешта се во мали пакувања-Запознај ја 
Македонија 

01.01.2014 – 30.06/2014 
300.000  

мкд 

19.  Екуменска иницијатива 
на жени 

Жените во регионот, активни фактори во градењето мир 01.12.2013 – 28.02.2014 6000€ 

20.  Институт за 
Демократија „Социетас 
Цивилис“-Скопје 

Истражување на конфликт на интереси и корупција во 
јавната администрација во општина Свети Николе и 
релокација на средства од општинскиот буџет за 
здруженија на граѓани и ранлива категорија на граѓани  

01.08-30.10.2014 180.000 мкд 

21.  Европска младинска 
фондација  
 

Млади за млади 15.12.2012 – 15.03.2013 3700€ 

22.  UN WOMEN Жените во изградба на безбедна иднина во Република 
Македонија преку спроведување на Резолуцијата 1325 

12.10.2011-11.10.2012 739.500 мкд 

23.  Екуменска иницијатива 
на жените – Р.Хрватска 

Жената промотор на меѓуетничкиот дијалог во локалната 
заедница 

01.08.2012- 31.01.2013 5982  

24.  UN WOMEN Живот без насилство – право на секоја жена 2 1.04.2011-30.11.2011 369.870 мкд 

25.  Генералниот 
секретаријат при Влада 
на Република 
Македонија 

Компјутерска едукација за млади невработени лица од 
општина Свети Николе 

1.04.2011-31.12.2011 312.500 мкд 

26.  УНДП Подобрување на меѓуетничкиот дијалог и соработка преку 
интегриран локален развој 

04.11.2011-15.12.2011 824.031 мкд 

27.  Европска младинска 
фондација  
 

Различна боја-една игра, со спорт против разим и 
дискриминација 

01.04.2011-31.08.2011 7000  

28.  УНФПА Заедно сме посилни да спречиме семејното насислтво 2 01.05.2010-30.09.2011 728.150 мкд 

29.  Kvinna Till Kvinna Заедно кон поквалитетен живот 01.07.2011-31.12.2011 3669€ 

30.  Американска Амбасада 
во Р.Македонија 
 

Меѓународна младинска волонтерска школа 01.07.2011-31.08.2011 5798$ 

31.  ФАРЕ Со спорт против расизам и дискриминација 01.09.2011-31.10.2011 17674 мкд 

32.  Американска Амбасада Јакнење на доброволната работа помеѓу децата и 01.08-2009-01.08.2010 12820 $  



во Р.Македонија 
 

младите од општина Свети Николе 

33.  CIVICA Mobilitas – 
имплементирана од 
ЦИРа и финансиски 
поддржана од SDC  
 

Свети Николе – транспарентна општина 19.04.2010-19.10.2010 406.101 мкд 

34.  Kvinna Till Kvinna 
 

Kреирање на услови за поправедно општество 3 01.01.2010-31.12.2010 23.401€ 

35.  УНДП Заедно - за живот без насилство 15.07. 2010  - 30.11.2010 744.685 мкд 

36.  УНДП Зајакнување на Националните Капацитети за спречување 
на семејното насилство 

15.09.2009-31.12.2009 1.063.880 мкд 

37.  Норвешка амбасада во 
Р.Македонија  
 

Реализирај ги своите соништа – изгради ја својата иднина 01.08.2010-30.11.2010 7499 € 

38.  УНИФЕМ 
 

Живот без насилство – право на секоја жена 15.06.2010-28.02.2011 340.150 мкд 

39.  Kvinna Till Kvinna 
 

Креирање на услови за поправедно општество 2 01.01.2009-31.12.2009 20.962€ 

40.  Регионалниот центар за 
здрава животна 
средина за Централна и 
Југоисточна Европа 

Зајакнати капацитети – подобро општество 01.02.2009 - 30.06.2009 4.998€ 

41.  Коалиција СЕГА и 
Локалната Самоуправа 
Свети Николе  

Внимавај на твоите дела, тие стануваат навика 15.03.2009-15.07.2009 72.800 мкд 

42.  Агенција за млади и 
спорт на Република 
Македонија 

Обука на млади лидерки 01.05.2009-30.09.2009 
60.000 мкд 

43.  Европска Младинска 
Фондација  
 

Различни бои една игра - со спорт против расизам и 
дискриминација 

15.09. 2009 – 15.12.2009 6000€ 

44.  Deutsche Gesellschaft for 
Technische 
Zusammenarbeit (GTZ)  

Meet Macedonia” (Запознај ја Македонија) 15.08.2009-15.12.2009 585.045 мкд 
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Награди признанија и сл.

Награди: Civil Society Peer Exchange Competition,
Предизвик 1: Донесување политики и застапување-
доделена од Британска амбасада, „Бисер на мудроста“
- доделена од ЕССА - Европска асоцијација за рак на
матка за напредокот во спроведувањето на програмата
за превенција од рак на матка во Македонија, „Златен
медал 2006“ – доделена од Советот на општина Свети
Николе за посебни достигнувања и промоција на
општината, „Награда за граѓанско општество и
демократија за постигнувања во претходна година“ -
доделена од МЦМС за нејзините активности во
зајакнувањето на учеството и влијанието на луѓето врз
јавната политика, како и извештајот „Довербата во
институциите и во граѓанското општество во
Р.Македонија“ каде според анкетното истражување на
јавното мислење, Организацијата е препознаена во топ
10 најуспешни граѓански организации во Р.Македонија
(извештајот е нарачан од страна на ТАКСО, а
подготвен од МЦМС) и многу други локални,
национални и интернационални награди и признанија за
Организацијата и поединци од истата.
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Потребна информација Полиња за потполнување
Целосен назив име на
здружението/НВО/Фондација или
сл. – согласно регистрацијата во ЦР

ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Акроним (кратенка доколку постои) /
Лого

Сектор на дејствување
Деца, млади и студенти

веб: /
е-mail: izvidnickiodredgocedelcev@yahoo.com
телефон: 077715999

Адреса/средиште: Плоштад Илинден бб
Година на основање: 1972
Целни групи Млади

ДЕЈНОСТ Анимирање и едукација на млади и деца, по
извиднички едукативни форми. Придонес во
развојот на младите луѓе во достигнувањето
на нивните потполни физички,
интелектуални општествени и духовни
можности.

СОРАБОТКА со останати здруженија Организација на жени, ГИЖ, Црвен Крст на
РМ

МРЕЖНО РАБОТЕЊЕ (дали
здружението е дел од некое вмрежување –
да се наведе кое)

Сојуз на извидници на Македонија

Лицe/a овластено/и за застапување
(име презиме)

Драган Дечков

Контакт на Лицe/a овластено/и за
застапување (е-mail, тел.)

Драган Дечков

Активни волонтери 65
Вработени /

Листа на значајни реализирани локалини,  национални или меѓународни проекти:
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Назив на проект Период на
реализација
(Од – До)

Целни групи
Опфатени со
проектот

Друго
(од кого е финансиран, партнери и
сл)

Од Млади за Млади
2004- сеуште
трае

Млади и
спорт

Bjastascolan Шведска

Поинаков поглед

2016-2017 Деца со
посебни
потреби

ФОСМ

Еко глас за еко час

2015-2016 Општинска
Еколошка
акција

Мрдни со прст

Градиме свет
2014-2018 Млади лица Општина Ќикевац

Мрдни со прст за почиста
општина

2017-2018 Подигање на
свеста кај
младите
лица за
селектирање
на отпад

Мрдни со прст - ФОСМ

Награди признанија и сл.
ИО Гоце Делчев  Одред на годината 2017 – признание за
најуспешен одред на национално ниво од Сојуз на Извидници
на Македонија
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Потребна информација Полиња за потполнување
Целосен назив
именаздружението/НВО/Фондациј
а или сл. – согласно
регистрацијата во ЦР

Организација на резервни офицери на
Република Македонија
Општинска Организациона Единица Свети
Николе

Акроним (кратенка доколку постои) ОРОРМ
Лого

Сектор на дејствување
Одбрана, безбедност, заштита и спасување и кризен менаџмент

веб: www.ororm.org
е-mail: Централа: ororm_mk@yahoo.com

Свет Николе: dobarden2001@yahoo.com
телефон: 078/367-728

Адреса/средиште: Скопје: ул. „Јордан Мијалков“ бр. 25 Скопје
Свети Николе: ул. „Орце Николов“ бр. 15 а
Свети Николе

Година на основање: 1952 година
Целни групи Резервни офицери и подофицери, лица

поврзани со одбраната, безбноста, заштитата
и спасувањето и др.

ДЕЈНОСТ Обуки и вежби со организирање на
ориентациони маршеви, тактичко-технички
собири, гаѓања, учество во активности во
организација на АРМ и други субјекти,
организирање на трибини, обуки и предавања
од областа на одбраната, безбедноста,
заштитата и спасувањето, кризниот
менаџмент, одбележување на настани  и др.

СОРАБОТКА со останати
здруженија

Соработка со локални, државни и
меѓународни организации

МРЕЖНО РАБОТЕЊЕ(дали
здружението е дел од некое
вмрежување – да се наведе кое)

CIOR - Конфедерација на организациите на
резервни офицери на земјите членки на НАТО
и партнерството за мир

Лицe/a овластено/и за
застапување(име презиме)

Ристе Панов - Претседател на ООЕ Свети
Николе на ОРОРМ

Контакт на Лицe/a овластено/иза
застапување(е-mail, тел.)

078/367-728
dobarden2001@yahoo.com

Активни волонтери 50
Вработени /



РЕГИСТАР на здруженија на граѓани, НВО организации, фондации и др. во Општина Свети Николе

Листа на значајни реализирани локалини,  национални или меѓународни проекти:

Назив на проект Период на
реализација
(Од – До)

Целни групи
Опфатени со
проектот

Друго
(од кого е финансиран, партнери и
сл)

Во Свети Николе во
организација на ОРОРМ се
организирани повеќе трибини
и маршеви, а ООЕ Свети
Николе има учествувано во
повеќе гаѓања со оружје,
маршеви, обуки, трибини и
други активности во државата
и на меѓународно ниво.

2008 - 2018
година

Резервни
офицери и
подофицери,
лица
поврзани со
одбраната,
безбноста,
заштитата и
спасувањето,
граѓани и др.

АРМ, МО, ЕЛС и други.

Награди признанија и сл. /



РЕГИСТАР на здруженија на граѓани, НВО организации, фондации и др. во Општина Свети Николе

Потребна информација Полиња за потполнување
Целосен назив
именаздружението/НВО/Фондација
или сл. – согласно регистрацијата
во ЦР

Здружение на пензионери
Свети Николе

Акроним (кратенка доколку постои) ЗП – Св. Николе
Лого

Сектор на дејствување
Стари лица

веб: http://www.szpm.org.mk/sveti_nikole/
е-mail: /
телефон: 032/443-098

Адреса/средиште: Ул. Кочо Рацин бр. 42 Свети Николе
Година на основање: 1968
Целни групи Стари лица
ДЕЈНОСТ /

СОРАБОТКА со останати здруженија Црвен крст, Центар за социјални грижи,
Здтаствен дом

МРЕЖНО РАБОТЕЊЕ(дали
здружението е дел од некое вмрежување –
да се наведе кое)

Сојуз на здруженијата на пензионерите на
Македонија

Лицe/a овластено/и за
застапување(име презиме)

Никола Атанасов

Контакт на Лицe/a овластено/иза
застапување(е-mail, тел.)

032/ 443-098 / 078/320-811

Активни волонтери /
Вработени /



РЕГИСТАР на здруженија на граѓани, НВО организации, фондации и др. во Општина Свети Николе

Потребна информација Полиња за потполнување
Целосен назив
именаздружението/НВО/Фондација
или сл. – согласно регистрацијата
во ЦР

Здружение на инвалиди на трудот - Свети
Николе

Акроним (кратенка доколку постои) /
Лого

/

Сектор на дејствување
Стари лица

веб: /
е-mail: /
телефон: 032/444-695

Адреса/средиште: Ул. Кочо Рацин бр. бб Свети Николе
Година на основање: 1982
Целни групи Инвалиди на трудот од Општина Свети

Николе
ДЕЈНОСТ Помагање на инвалидите на трудот со

право на инвалидска пензија.

СОРАБОТКА со останати здруженија Со здруженијата кои се членки на Сојузот
во РМ

МРЕЖНО РАБОТЕЊЕ(дали
здружението е дел од некое вмрежување –
да се наведе кое)

Здружение на пензионери
Свети Николе

Лицe/a овластено/и за
застапување(име презиме)

Крсто Цанев

Контакт на Лицe/a овластено/иза
застапување(е-mail, тел.)

076/444-032

Активни волонтери 2
Вработени /



РЕГИСТАР на здруженија на граѓани, НВО организации, фондации и др. во Општина Свети Николе

Потребна информација Полиња за потполнување
Целосен назив
именаздружението/НВО/Фондација
или сл. – согласно регистрацијата
во ЦР

Здружение на пчелари Овчеполско Сонце
Органски производители
Свети Николе

Акроним (кратенка доколку постои) ЗП Овчеполско Сонце
Лого

/

Сектор на дејствување
Деца млади и студенти
Рурален развој

веб: /
е-mail: igorpanev3@gmail.com
телефон: 070/912-813

070/322-863
Адреса/средиште: Ул. Маршал Тито бр. 35/1 Свети Николе
Година на основање: 15.02.2007
Целни групи Младите пчелари во Општина Свети

Николе
ДЕЈНОСТ Промовирањеи развој на пчеларството

Заштита и унапредување на животната
средина
Подобрување на економската состојба на
пчеларите
Производство на пчелни производи со висок
квалитет
Развој и унапредување на органското
производство
Развој на руралните земјоделски региони
и др.

СОРАБОТКА со останати здруженија Со други здруженија на пчелари

МРЕЖНО РАБОТЕЊЕ(дали
здружението е дел од некое вмрежување –
да се наведе кое)

Член на пчеларската федерација на
Македонија

Лицe/a овластено/и за
застапување(име презиме)

Игор Панев

Контакт на Лицe/a овластено/иза
застапување(е-mail, тел.)

070/912 -813

Активни волонтери 4
Вработени /



РЕГИСТАР на здруженија на граѓани, НВО организации, фондации и др. во Општина Свети Николе

Листа на значајни реализирани локалини,  национални или меѓународни проекти:

Назив на проект Период на
реализација
(Од – До)

Целни групи
Опфатени со
проектот

Друго
(од кого е финансиран, партнери и
сл)

Обуки за успешно пчеларење
2014 – 2018
година

Младите
пчелари на
Општина
Свети
Николе

Општина Свети Николе

Награди признанија и сл. /



РЕГИСТАР на здруженија на граѓани, НВО организации, фондации и др. во Општина Свети Николе

Потребна информација Полиња за потполнување
Целосен назив
именаздружението/НВО/Фондација
или сл. – согласно регистрацијата
во ЦР

Училишен спортски клуб
„Лиска – Поток“
Свети Николе

Акроним (кратенка доколку постои)
Лого

/

Сектор на дејствување
Деца млади и студенти
Здравје и здраство
Образование и наука

веб: /
е-mail: bodiartmkd@yahoo.com
телефон: 078/206-160

Адреса/средиште: Ул. Ангел Трајчев бр. 19 Свети Николе
Година на основање: 2015
Целни групи Ученици од I – во до IX одделение
ДЕЈНОСТ Подобрување на психофизичкиот развој  на

учениците од I – во до IX одделение и
корективна гимнастика за превенции и
корекција на лошото држење и
деформитети кај истите.

СОРАБОТКА со останати здруженија Здружение на Училишен Спорт – Свети
Николе

МРЕЖНО РАБОТЕЊЕ(дали
здружението е дел од некое вмрежување –
да се наведе кое)

Регионална училишна лига во Футсал

Лицe/a овластено/и за
застапување(име презиме)

Александар радев

Контакт на Лицe/a овластено/иза
застапување(е-mail, тел.)

bodiartmkd@yahoo.com
078/206-160

Активни волонтери /
Вработени /



РЕГИСТАР на здруженија на граѓани, НВО организации, фондации и др. во Општина Свети Николе

Листа на значајни реализирани локалини,  национални или меѓународни проекти:

Назив на проект Период на
реализација
(Од – До)

Целни групи
Опфатени со
проектот

Друго
(од кого е финансиран, партнери и
сл)

Корективна Гимнастика 01.09.2015-
10.06.2016

Ученици од I
– во до IX
одделение

Самофинансирање
Општина Свети Николе

Корективна Гимнастика 01.09.2016-
10.06.2017

Ученици од I
– во до IX
одделение

Самофинансирање
Општина Свети Николе

Корективна Гимнастика 01.09.2017-
10.06.2018

Ученици од I
– во до IX
одделение

Самофинансирање
Општина Свети Николе

Награди признанија и сл. /



РЕГИСТАР на здруженија на граѓани, НВО организации, фондации и др. во Општина Свети Николе

Потребна информација Полиња за потполнување
Целосен назив
именаздружението/НВО/Фондација
или сл. – согласно регистрацијата
во ЦР

Училишен спортски клуб
„Oвчеполски асови“
Свети Николе

Акроним (кратенка доколку постои)
Лого

/

Сектор на дејствување
Деца млади и студенти
Здравје и здраство
Образование и наука
Спорт

веб: /
е-mail: stargate_mkd@yahoo.com
телефон: 078/320-304

Адреса/средиште: СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе
Година на основање: 2015
Целни групи Ученици од основно и средно образование
ДЕЈНОСТ Поттикнување, омасовување и развој на

спортот и спортско рекреативни активности
Создавање на спортски и здрави навики
Спречување на појава на деформитети кај
децата

СОРАБОТКА со останати здруженија Со сите останати спортски здруженија

МРЕЖНО РАБОТЕЊЕ(дали
здружението е дел од некое вмрежување –
да се наведе кое)

/

Лицe/a овластено/и за
застапување(име презиме)

Ивица Митрушев

Контакт на Лицe/a овластено/иза
застапување(е-mail, тел.)

078/320-304

Активни волонтери 4
Вработени /



РЕГИСТАР на здруженија на граѓани, НВО организации, фондации и др. во Општина Свети Николе

Листа на значајни реализирани локалини,  национални или меѓународни проекти:

Назив на проект Период на
реализација
(Од – До)

Целни групи
Опфатени со
проектот

Друго
(од кого е финансиран, партнери и
сл)

Одбојкарски клуб 2016/2017
2017/2018

Ученици од
основно и
средно
образование

Самофинансирање
Општина Свети Николе

Државно првенство во пинг
понг

2017/2018 Ученици од
средно
образование

Самофинансирање

Државно првенство во тенис 2017/2018 Ученици од
средно
образование

Самофинансирање
СОУ „Кочо Рацин“ Свети
Николе

Натпревари од спортски игри
во регионална лига

2017/2018 Ученици од
повеќе
градови од
средните
училишта

Самофинансирање

Награди признанија и сл. /
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