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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
  

    За објавување на Решение за разрешување и именување  на членови во Управниот одбор  на  
УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе бр.  0801- 660 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на 
седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
 
Бр.0901- 675                                                      Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                        М-р. Сашо Велковски с.р.  
 
    

Врз  основа  на  член  36  став  1  точка  4  како  и  член  22  став  1  точка  5  од  Законот  за  локална 

самоуправа  (,,Службен Весник на РМ,,  бр.5/02),  а во врска со член 12  точка 2    од Законот за музеите, 

Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 04.12 2019 година донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за разрешување и именување  на членови во Управниот одбор  на 

 УО ,,Народен музеј,,  – Свети Николе 

 

1.Благица Стојановска – се разрешува од член на Управниот одбор во ,,ОУ Народниот Музеј,,  од 

редот на вработените.  

 

 Мартина Богданова       ‐   се разрешува  од член на  Управниот одбор  на ОУ “Народен музеј” – 

Свети Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

 

 

2.Дејан Јакимовски  ‐  се именува за член на  Управниот одбор  на ОУ “Народен музеј” – Свети 

Николе како претставник од основачот – Општина Свети Николе. 

 

Александар Нацев  ‐  се именува за член на  Управниот одбор  на ОУ “Народен музеј” – Свети 

Николе  од редот на вработените. 

  3.Мандатот на членот во Управниот Одбор е во траење од 4 (четири) години. 

 

     4.Ова  Решение  влегува  во  сила  со  денот  на  објавувањето  во  “Службен  Гласник  на  Општина 

Свети Николе”.   

                                                                                                                                                                                                 

          Бр.0801‐660                                                                                          Совет на Општина Свети Николе 

        04.12. 2019 година                                                                                                  Претседател, 

        Свети Николе                           Кире Алексов с.р. 

   



 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

 
  

    За објавување на Решение za imenuvawe na ~len vo Upravniot odbor od redot na 
vrabotenite vo  OU  Dom na kulturata  ,,Krste Misirkov,,  Sveti Nikole бр.  0801- 661 што 

Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
 
Бр.0901- 675/2                                                     Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                          М-р. Сашо Велковски с.р.  
      
 
 
 Vrz osnova na ~len   34 i 37 od Zakonot za kultura ‐ pre~isten tekst (,,Slu`ben vesnik na 

RM,, br. 66/03), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 04.12.  2019  
godina donese 
 
 

RE[ENIE 
za imenuvawe na ~len vo Upravniot odbor od redot na vrabotenite vo  

OU  Dom na kulturata  ,,Krste Misirkov,,  
 Sveti Nikole 

 
1.Blagoj~e Stoj~evski se imenuva kako ~len vo Upravniot odbor od redot na vrabotenite 

pri OU Dom na kultura ,,Krste Misirkov,, Sveti Nikole. 

 
 2. Ova Re{enie vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi vo ,,Slu`ben 

glasnik na Op{tina Sveti Nikole,,. 
 
 3.Mandatot na  ~lenot vo Upravniot Odbor e vo traewe od 4 (~etiri) godini. 
 
 Br. 0801‐ 661                               Sovet na Op{tina Sveti Nikole 

 04.12.2019 godina             Pretsedatel, 

 Sveti Nikole                    Кире Алексов с.р. 
      

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 

    За објавување на Правилник за наградување на ученици за успеси на републички, Олимписки 
и меѓународни натпревари бр.  0801- 662 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата 
одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
                                             
Бр.0901- 675/3                                                       Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                              М-р. Сашо Велковски с.р. 
       

Врз основа на член 36 став 1  точка 1 од Законот за локална самоуправа ( СЛ.весник на 
РМ 5/2002) и член 140 од Деловникот на Општина Свети Николе (Службен гласник на Општина 
Свети Николе 1/06) Советот на Општина Свети Николе на ден 04.12. 2019 година го донесе 
следниот  

 
 
 
 



ПРАВИЛНИКОТ 
за наградување на ученици за успеси на републички, Олимписки и меѓународни 

натпревари 
 

   I. Општи одредби 
ЧЛЕН 1 

Со овој правилник поблиску се уредува начинот и критериумите врз основа на кои Општина 
Свети Николе согласно законските прописи и подзаконските акти но во рамиките на средствата 
наменети во Буџетот на Општината за оваа цел ќе доделува наградување на учениците од 
основните и средните училишта на територијата на Општина Свети Николе како и ученици во 
училишта во други градови жители на Општина Свети Николе за освоени 1, 2 и 3 место на 
организирани републички, олимписки и меѓународни натпревари. 
  Се наградуваат учениците кои освоиле награди настапувајќи поединечно или групно во текот 
на учебната година, за успеси постигнати до почетокот на наредната учебна година. 

ЧЛЕН  2 
Еднократна помош од член 1 на Овој Правилник (во натамошниот текст: Правилникот) ќе се 
наградуваат ученици кои освоиле резултати од областа на научноистражувачката активност и 
процес, спорт и спортски активности, уметност и уметнички активности како и други активности 
значајни за воспитно–образовниот процес, под менторство на училиштето, врз основа на 
поднесено лично барање до Општи н а т а ,  како и барана дополнителна документација 
во прилог на истото, по кое постапува  Комисија формирана од Градоначалникот. 

ЧЛЕН 3 

Право на доделување на парична награда имаат државјани на РМ, кои имаат статус на 
редовен или вонреден ученик во основни или средно училиште на подрачјето на Општина 
Свети Николе, како и ученици во училишта во други градови жители на Општина Свети Николе 
и со следниве услови: 

1. Да се жители на Општина Свети Николе; 
2. Да се ученици во основните и средните училишта на подрачјето на Општина Свети Николе и 
ученици во училишта во други градови во РМ а жители на Општина Свети Николе 
3.Да имаат примерно поведение; 
4. По истите да не се спроведени определени педагошки, дисциплински или казнени мерки од 
страна на училиштето, да не ја има повторувано годината. 
           А по Основ за освоени 1, 2 и 3 место на организирани републички, олимписки и 
меѓународни натпревари. 
 
                                   

ЧЛЕН 4 
Финансиските средства за предвидените награди ги обезбедува Општина Свети Николе 

од Буџетот на Општина Свети Николе.  
Наградите се исплаќаат од Буџетот на Општина Свети Николе со средства предвидени за оваа 
намена . 
 
II. Начини и критериуми за доделување награди за успеси на републички, олимписики и 
меѓународни натпревари како и утврдување на висината за истите 

ЧЛЕН 5 
Општина Свети Николе постапува  по  барање  од  страна  на  ученикот  или  
родителот /старателот  на  ученикот  за доделување на награди за успеси на 
републички, олимписики и меѓународни натпревари за ученици кои имаат статус на редовен 
или вонреден ученик во основни или средно училиште на подрачјето на Општина Свети 
Николе, како како и ученик или тодител/старател на ученикот од училиште од друг град а жител 
на Општина Свети Николе 
Општина Свети Николе постапува  по лично барања за доделување на награди за 
повеќекратни успеси во текот на учебната година за успеси на републички, олимписики и 
меѓународни натпревари за ученици кои имаат статус на редовен или вонреден ученик во 
основни или средно училиште на подрачјето на Општина Свети Николе, како како и ученици во 
училишта во други градови жители на Општина Свети Николе. 

ЧЛЕН 6 
 

Во прилог на предлогот Согласно став1 од Член 5 од овој Правилник од страна на 
училиштето за доделување награди за успеси на ученици на републички, олимписики и 
меѓународни натпревари,  треба да биде доставена комплетна документација со  која  се   
докажува основаноста  на барањето и тоа: 

 Доказ  за  идентитет на  ученикот  (копија  од  извод  на  родени, лична карта или патна 
исправа); 



 Доказ  дека  ученикот има успех на републички, олимписики и меѓународни натпревари 
(копија од Диплома, Признание и сл.), како и опис за истиите; 

 Потврда дека ученикот е редовен или вонреден ученик во нивното училиште 
 Потврда дека ученикот има примерно поведение и дека кон истиот не е покрената 

определена педагошка, дисциплинска или казнена мерка од страна на училиштето. 
 Копија од трансакциска сметка на ученикот или родителот/старателот на ученикот – во тој 

случај потребна е и копија од лична карта или патна исправа на родителот. 

Во прилог на Барањето Согласно став 2 од Член 5 од овој Правилник од страна на 
ученикот за доделување награди за успеси на ученици на републички, олимписики и 
меѓународни натпревари,  треба да биде доставена комплетна документација со  која  се   
докажува основаноста  на барањето и тоа: 

 Доказ  за  идентитет на  ученикот  (копија  од  извод  на  родени, лична карта или патна 
исправа); 

 Доказ  дека  има повеќепати успех на олимписики и меѓународни натпревари (копија од 
Диплома, Признание и сл.), како и опис за истите; 

 Потврда дека ученикот е редовен или вонреден ученик; 
 Потврда дека има примерно поведение и дека кон истиот не е покрената определена 

педагошка, дисциплинска или казнена мерка од страна на училиштето каде е ученик; 
 Копија од трансакциска сметка на ученикот родителот/старателот на ученикот – во тој 

случај потребна е и копија од лична карта или патна исправа на родителот. 

 
ЧЛЕН 7 

 
  Висината на паричните средства за освоените места на републички натпревар се 
дадени во следната табела:  
Освоено место  За поединечно учество  За поединец од екипа за 

групно учество  
1 место 5 000 Денари 800 Денари 
2место  4 000 Денари 500 Денари 
3 место  3 000 Денари 300 Денари 
 
      За освоено место на меѓународно i olimpisko ниво , учесниците се наградуваат со 100% 
повеќе од висината на наградите од републичко ниво.  
 За учениците кои imaat osvoeno poveкe od tri nagradi на olimpisko и меѓународно ниво 
им следува дополнителен еднократен надоместок во висина од 20.000,00 денари  . 

ЧЛЕН 8 
Училиштето,  до почетокот на наредната учебна  година, не покасно од  5 Септември да ги 
информираат учениците – кандидати за наградата предвидена  во одредбите од член 7 став 1 
i 2 да достават лично Барање до Општината, а за еднократниот  надоместок од член 7 став 3 
од овој правилник се доставува лично барање од ученикот со потребната документација до 
Општина Свети Николе  во текот на тековната година. 
Наградите за кои се извршени исплати и се во прилог на веќе претходно поднесено Барање не 
може да бидат повторно земени во предвид во некое наредно Барање. 
III. Комисија за доделување награди на ученици за успеси на републички, олимписики и 
меѓународни натпревари 
 

 
ЧЛЕН 9 

По поднесени предлози од училиштата и лични барања за доделување на награди на 
ученици за успеси на републички, олимписики и меѓународни натпревари одлучува 
Градоначалникот на Општината по претходен предлог на Комисијата формирана од 
Градоначалникот во состав на 5 члена од редот на Општинската Администрација и 
надворешни членови од областа на воспитно – образованиот процес. 
 

ЧЛЕН 10 

Комисијата работи  на седници  кои ги свикува  и со кои раководи  Претседателот на 
Комисијата, минимум 1 пат во текот на месецот или во зависност од пристигнатите барања. 

За текот на седниците на Комисијата се води Записник. 

 
ЧЛЕН 11 

Комисијата ја проверува основаноста и комплетноста на документацијата 



приложена кон Барањата во согласност со наведените критериуми. 

Комисијата согласно утврдената основаност на Барањата изготвува  предлог и 
истиот го  доставува до  Градоначалникот. 
 

Врз основа  на прифатениот предлог  од страна  на Градоначалникот се  донесува 
Решение за доделување  награди на ученици за успеси на републички, олимписики и 
меѓународни натпревари. 

Комисијата предлага листа на Ментори/Тренери (жители на Општина Свети Николе или 
вработени во основите или средните училишта на територијата на Општина Свети Николе) на 
учениците од основните и средните училишта на територијата на Општина Свети Николе кои 
освоиле 1, 2 и 3 место на организирани републички, олимписки и меѓународни натпревари, до 
Градоначалникот на Општина Свети Николе а начинот на доделување на награди и признанија 
по истите ги пропишува Градоначалникот на Општина Свети Николе со свој акт (Решение). 
 

IV. Преодни и завршни одредби 
 

ЧЛЕН 12 
Составен  дел  на  Правилникот  се  обрасците  за доделување  награди на ученици 

за успеси на републички, олимписики и меѓународни натпревари. 

. 
ЧЛЕН 13 

Овој Правилник  влегува  во сила  со денот  на  објавување  во “Службен  Гласник 
на Општина Свети Николе а ќе се применува по неговото донесување. Со неговото 
донесување престанува да важи Правилникот за наградување на ученици за успеси на 
републички, Олимписки и меѓународни натпревари бр. 0801-309 од 13.12.2018 г. 

 

 
Бр.0801-662 
04.12.019 година 
 

Совет на Општина Свети Николе 
                          Претседател,  
                       Кире Алексов с.р. 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
 

За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
информатичката и комуникациската технологија   (ИКТ) во  2020 година бр.  0801- 663 што Советот на 
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
 
                                           
Бр.0901- 675/4                                                         Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                              М-р. Сашо Велковски с.р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр.5/02). Советот на Општина Свети Николе на 43 седница 
одржана на ден 04.12.2019 година, донесе: 
 

 
 ПРОГРАМА  

За активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и 
комуникациската технологија (ИКТ) во 2020 година  

 
 
 

1. Важноста на информатичката и комуникациската технологија 
 

Со користењето на информатичката технологија се зголемува ефикасноста и ефективноста 
на работењето на администрацијата и услугите што се нудат како производ на самата 
администрација. Вложување во квалитетна информатичка опрема значи вложување во  
брзината и ефикасноста на работењето на администрацијата, тоа значи задоволни корисници 
на електронските услуги – странки и сите лица засегнати со изходот од работата на 
администрацијата.  Модернизирањето на информатичката инфраструктура вклучувајќи 
квалитетен хардвер и софтвер значи, побрз и поефективен тек на работите и значително 
подобрени услуги кон граѓаните. Ивестицијата во информатичката технологија е повратна 
инвестиција т.с. со самото ивестирање се намалуваат трошоците за обработка на податоци и 
дополнителен ангажман на луѓе. 
 
 

2. Хардверска и софтверска подготвеност на општината 
 
Потребно е инвестирање во хардверската опрема и софтверската платформа во општината 

поради зголемениот број на апликативни софтвери кои бараат подобра хардверска 
подготвеност. Набавка на нов хардвер кој би ги задоволувал потребите за идејни решенија и 
пораст на користењето на информатичките ресурси. Доколку континуирано се обновува 
инфраструктурата и алатките за работа општината нема да се соочува со проблеми и нема да 
се оптеретува буџетот. 
 
 

3. Стратешки цели 
 

 Обезбедување на ИТ инфраструктура 
 

Информатичка инфраструктура значи збир на хардвер и софтвер која е централизирано 
менаџирана како клиент - сервер околина која има за задача да обезбеди непречен проток на 
податоци и овозможување на квалитетни електронски услуги. 

• Безбедна и ефикасна инфраструктура; 
• Проширување и подобрување на инфраструктурата; 
• Контролирано и безбедно отклонување на проблеми; 
• Лесно надградлива и флексибилна инфраструктура; 
• Брзо и ефективно отстранување на дефекти и нивна целосна контрола; 



 
Оптимизирање на информатичка инфраструктура 
 
Оптимизирање на информатичка инфраструктура значи подобрена комуникација со уредите 
во склоп на околината, менаџирање на самата околина во зависност од потребите и 
приоритетот на истите. Придобивките кои ке проследат се следниве: 
 

• Ги намалува трошоците; 
• Нови сервиси и подобрен квалитет; 
• Брзи реакции; 
• Високо ниво на корисничка продуктивност; 
• Флексибилен пристап; 
• Брзо опоравување од оштетување или дефект; 

 
 
Капацитети и знаења 
 

Општината има потреба од континуирано зајакнување на способностите, вештините и 
знаењата на  вработените во информатичкиот сектор како и администрацијата односно 
корисниците на ИТ опремата, со што би се организирале интерни и надворешни обуки, 
тренинзи, од областа  на ИТ . 
   
 
Безбедност 
 

Безбедноста во информатичкиот систем е од големо значење на кое мора да се 
посвети големо внимание а тие се: 

 
• Обезбедување на сигурносен проток на податоци ; 
• Обезбедување на соодветни енкрипции и сертификати за внатрешно користење на 

ресурсите и податоците; 
• Обезбедување на лични податоци на вработените; 
• Обезбедување од надворешни влијанија, кражба на податоци, малициозни програми и 

упад во информатичкиот систем; 
• Изработка на (disaster recovery plan) план за опоравување од катастрофа; 
• Обезбедување на сигурност на корисниците на е-услугите; 
• Обезбедување на личните податоци на корисниците; 
• Изработка на решение за сигурносна, енкриптирана копија на податоците – backup и 

нејзино правилно чување; 
• Изнаоѓање решение за чување на податоците односно резервните копии (backup) во 

cloud system или локација вон просториите на општинската зграда. 
 
 
 
 
 
 



 
Одржување и воведување на нови е-услуги 
 

Овозможување на електронски услуги на граѓаните и бизнис заедницата кои ќе 

допринесат за поефикасна реализација на бараните услуги, со олеснет пристап,  и достапност.  

Изготвување на сервис директно на веб страницата на општината за поднесување на 

документи и барања по електронски пат.  Бенифиции од воведувањето на е-услугите: 

 

• Намалување на трошоците за хартија; 

• Намалување на трошоците за печатење; 

• Намалување на обемноста за работа на администрацијата; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИКТ БУЏЕТ за 2020 година 
 

     ред.бр. Опис Количина  Ед.цена Буџет 2020 Вкупо Буџет 2020 

1 Набавка на десктоп 
компјутери 6 25,000 150,000 

2 Набавка на печатари 4 15,000 60,000 

3 Набавка на мултифункциски 
печатари 2 30,000 60.000 

4 Набавка на преносни 
(лаптоп ) компјутери 9 24,000 228.000 

5 Набавка на мрежна опрема 
(свичеви , рутери,)  1 80,000 80,000 

6 Преносни УСБ Мемории 20 400 8,000 

7 
NAS уред за мрежно 
складирање на податоци и 
бекап 

 
1 

 40,000 40,000 

8 Надградба на систем за 
видео надзор  1 80,000 80,000 

9 
Пасивна мрежна опрема 
мрежни кабли, мрежен алат, 
конектори и др. 1 40,000 40,000 

10 

Резервни делови за тековно 
одржување и сервисирање 
на компјутерите и 
принтерите (напојувања, 
хард-дискови и др.) 1 80,000 80,000 

11 UPS уред за непрекинато 
напојување 4 45,000 45,000 

12 
Лиценцирана антивирусна 
заштита (едногодишна 
лиценца)  три серверски 1 20,000 20,000 

13 
Надградба и одржување на 
софтвер за даночно 
одделение LTAS 1 100,000 100,000 

14 
Надградба и одржување на 
софтвер за одделение за 
финансии и буџет ЕДУСОФТ 1 70,000 70,000 

15 Набавка на лиценци за 
софтвер ( firewall и windows ) 1 100,000 100,000 

Вкупно: 1.161,000 

 
Бр.0801-663 
04.12.2019год.                                                                                                            Совет на општина Свети Николе  
Свети Николе                                                                                                                                Претседател 
                                                                                                                                                 _______________________ 
                                                                                                                                                         Кире Алексов 



 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

  
 За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата 

во 2020 година во  2020 година бр.  0801- 664 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на 
седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
                                             
Бр.0901- 675/5                                                         Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                              М-р. Сашо Велковски с.р. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник      
на РМ“    бр.5/02), Советот   на   Општина   Свети   Николе   на   43 седницата одржана 
на 04.12.2019 година донесе: 

 
 

  П Р О Г Р А М А 
за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

културата во 2020 година 

 
     I. ЦЕЛИ 

 
Основни цели на оваа Програма се: 

• Обезбедување   на   активен   однос   на   Советот   на   Општина   Свети   Николе   кон 
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата; 

• Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Свети Николе; 
• Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата. 

 
 
         II. АКТИВНОСТИ 
 

Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон 
поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и 
тоа: 
 

•  Континуитет    во    одржувањето    на    традиционалните    културно    уметнички 
манифестации; 

• Реализација  на  манифестации,  програми  и  проекти  кои  и  даваат  посебно 
обележје на Општина Свети Николе; 

• Создавање услови за гостување на еминенти уметници од Република Северна  
Македонија и странство во Општина Свети Николе; 

• Унапредување на меѓународната културна комуникација на реципрочна основа со 
збратимените градови на Општина Свети Николе; 

• Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и 
фондации кои го помагаат во развојот на културата во локалните заедници. 

 
 
 
 

I.          Приходи –дотации и општински буџет 
 
 
 
    Буџет 2020 

1 Библиотечна дејност - K1-
самофинасирачки 

10.000 

2 Музичко и сценско – уметничка дејност - 
K2 

4.974.364 

3 Музичко – кинотечка дејност - K3 3.278.812 

4 Самофинансирачки активности-К2 1.090.000 

5 Самофинансирачки активности-К3 3.701 

6 Средства од Буџет на Општина 2.600.000 

  ВКУПНО 11.956.877 

   
   Prih.konto K1 I 
K2 

Vid na prihod Буџет 2020 

723411 ^lenarina vo instituci od oblasta na kulturata 250000 

723412 Prihodi od bileti za kulturni manifestacii 200000 

725939 Ostanati nedano~ni prihodi 653701 

  ВКУПНО 1103701 



 

 

 
 
                      

 

 
 
 
 
 

 

 

   
 

 II.                Расходи од сите видови на приходи табеларно прикажани 
 

 
    Министерст во 

за култура 
Буџет Вкупно 

  Општина 
Свети 

Николе 
Буџет 

      
АКТИВНОСТИ 2020 Буџет 

2020 
2020 

Шоу за деца „Ѕвездички“   50.000 50.000 
Фестивал на изворен фолклор 
Тодорица   

350.000 350.000 
Ден на Општина –14 Септември   350.000 350.000 
Трансфери за изградба на црква 
“Света Лидија Македонка” и за 
потребите на други цркви во 
Свети Николе, парохија 

  

300.000 300.000 
Светиниколски есенски културен 
бран (културни  настани и 
ликовна колонија) 

  

300.000 300.000 
Културен настан Моторијада 
2020 Свети Николе  со богата 
музичка програма 

  

300.000 300.000 
Меѓународна културна соработка   30.000 30.000 
19 Декември – Патрон на градот 
Свечена академија и свечена 
седница Свети Никола 

  

150.000 150.000 
Организација на 19 Декември 
Патрон на  градот Свети Николе 
со музичка програма  и 
др.содржини 

  

200.000 200.000 
КУД Јанко Глигоров   90.000 90.000 
Промоции на книги   20.000 20.000 
Новогодишна и Божиќна 
програма   20.000 20.000 
Ден на шегата –априлијада   

10.000 10.000 
Драмско студио „Колибри и 
Глорија“ 

  
60.000 60.000 

Сцена 71   
60.000 60.000 

Културна манифестација по 
повод ден на ромите 

  
10.000 10.000 

Оперативни трошоци за 
програма К2 

 
300.000 300.000 

Вкупно средства предвидени 
од Буџет на Општина   

  2.600.000 



 

 

Вкупно средства предвидени 
од самофинасирачки средства    

  1.103.701 
Вкупно средства предвидени 
од самофинансирачки 
активности Програма К2 

    1.090.000 
Вкупно средства предвидени 
од самофинансирачки 
активности програма К1 

    10.000 
Вкупно средства предвидени 
од самофинансирачки 
активности Програма К3 

    3.701 
Сретства од Блок дотација  од 
Министерство 

    8.253.176 
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 
К2 4.581.000   4.581.000 
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 
програмаК2 393.364   393.364 
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 
програмаК1     0 
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 
К3 3.060.000   3.060.000 
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 
програмаК3 218.812   218.812 

Вкупно     11.956.877 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на      

Министерството за култура, Буџетот на Република Северна Македонија, од донации и од 
Буџетот на Општина Свети Николе,  предвидени за 2020 година. При реализација на 
Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе  ги поддржи институциите и 
здруженијата на граѓани кои ќе 
Реализираат проекти поврзани со културата.  
 
-Со Проектот за затоплување на Домот на култура Крсте Мисирков ќе се ааплицира  преку 
Вардарско Плански регион  се со цел да се реализира во текот на 2020 година. 

 
 

 
V. Манифестации поддржувани со други форми на активности 

 
**Ден на Општината 

 
За 14 Септември, Денот на Општина Свети Николе се подготвува посебна 

програма проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на 
Општина Свети Николе и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во 
ослободување на градот. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
**Манифестација „Патрон на градот - Свети Никола“ 

 
Во  организација  на  локалната  самоуправа во  Свети  Николе,  се  празнува 19 

декември, верскиот празник – „Свети Никола“, патрон и заштитник на градот Свети Николе. 
На  18  Декември,  во  попладневните  часови  во  забавниот  дел  се  одржува 

„Свечена академија“ на познати и реномирани групи.  
На 18 Декември, Како следен настан е одржување на Свечена седница на Советот 

на Општина Свети Николе, на која се доделуваат награди за најдобри ученици за учебната 
2019/2020 година, од основните училишта – „Кирил и Методиј“, „Гоце Делчев“ и „Даме Груев“, и 
средното  училиште    „Кочо  Рацин“,  признание за  просветен работник на  годината,  како  и 
дипломи за освоени места на ликовниот и литературниот конкурс. 

На 19 Декември, Програмата започнува со Свечена богослужба во Црквата „Свети 
Никола“. Како последен настан е Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред 
споменикот на „Свети Никола“. Свечената литија  и пресекување на празничниот колач пред 
споменикот на „Свети Никола“. 

 

 
 
 
**Новогодишна програма 
 

За програмата за Нова година се предвидени голем број на активности кои се 
поврзани со украсување на градот и Програми од основните училишта како и доделување 
на пакетчиња за најмалите. 
 
 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на 
Општина Свети Николе“. 
 

 
 
Бр.  0801- 664                                                              Совет на Општина Свети Николе 
04.12.2019           Претседател, 
Свети Николе                              _______________ 
            Кире Алексов 
    

 



 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
 

 
З А К Л У Ч О К 

 
 За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

социјалната заштита во 2020 година во  бр.  0801- 665 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе 
на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
 
                                         
Бр.0901- 675/6                                                          Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                                    М-р. Сашо Велковски с.р. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.  
весник  на  РМ“  бр.5/02)  и  член 6,  став  1  од  Законот  за социјална заштита 
(Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата 
одржана на  04.12.2019 година, донесе 

 
  ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Свети Николе 
во областа на социјалната заштита за 2020 година 

 
I. ВОВЕД  

Основната цел на Програма за социјална заштите е развој на интегрален, транспарентен и 
одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и 
квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на корисниците кои живеат на 
територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма се регулира и поблиската 
соработка помеѓу централната власт претставувана од Министерството за труд и социјална 
политика и центрите за социјална работа, со локалната власт, на полето на социјалната 
заштита. 
Програмата за социјална заштита се заснова на Законот за социјална заштита, Програмата 
за остварување на социјалната заштита, како и други закони и подзаконски акти кои се 
однесуваат на социјалната заштита, но и надлежностите дадени на општините со Законот 
за локалната самоуправа и Статутот на Општината Свети Николе, со кои се уредени правата 
од областа на социјалната заштита. 

 
 

II. ЦЕЛИ 
         Основни цели на оваа Програма се : 

ℑ Обезбедување активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон 
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната 
заштита; 

ℑ Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи; 
ℑ Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи; 
ℑ Подобрување на стандардот на граѓаните; 
ℑ Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст; 
ℑ Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на 

програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со 
посебни потреби. 

 
 

III. АКТИВНОСТИ 
Активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита ќе бидат 



насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа 
Програма.  
 
Целни групи со оваа програма се опфатени: социјално загрозени и исклучени граѓани, 
жени мажи , стари и изнемоштени лица, ран детски развој, социјална заштита на лица со 
посебни потреби, жртви на трговија со луѓе, жртви на семејно насилство.  
 
Активности кои се опфатени со оваа програма се: 

1. Еднократна и социјална парична помош 
ℑ Давање на финансиска помош на заболени жени и мажи (жители на општина Свети 

Николе) од малигни заболувања, како и на жени и мажи кои боледуваат од друг вид 
на заболувања.  
Документи: 
*Барање 
*Лична карта за идентификација 
*Трансакциона сметка 
*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање 
*Медицински документи 

ℑ Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на општина 
Свети Николе 
Еднократна парична помош ќе се доделува на следните корисници:  
1. самохрани родители – жени и мажи;  
2. жени и мажи жртви на семејно насилство; 
3. лица со посебни потреби – жени и мажи, како и на нивните семејства;  
4. семејства во кои не работи ниту еден член;  
5. семејства во кои работи само еден член од семејството; 
6. семејства настрадани од елементарни непогоди (пожари, поплави).  
Документи: 
*Барање 
*Лична карта за идентификација 
*Трансакциона сметка 
*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање 
**Решение или потврда за социјалната положба од надлежна институција (се однесува за 
од 1 до 5) 
*** За 6та точка, најпрвин се доставува Барање за да Комисија за проценка на штети излезе 
на увид, по увидот од терен, се доставуваат и: записник од Полиција, потврда од ТППЕ 
Свети Николе, лична карта и трансакциона сметка.  
1. Во текот на 2020 година ќе се води родово поделена статистика врз основа на 

поднесените барања за доделување на еднократната парична помош  со цел да се 
утврди користење на средствата  од  буџетот од  страна на мажи и жени во општината.   

2. Родовата статистика ќе биде дел од извештаите и основа за понатамошно планирање на 



програми и политики. 
   

ℑ Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото - 
жители на општина Свети Николе 
Документи: 
*Барање 
*Лична карта за идентификација 
*Извод на матична книга на родените како доказ за оставување на право на финансиски 
средства по овој основ 
*Извод од матична книга на венчани (доколку се венчани родителите) 
*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање 
*Трансакциска сметка 

ℑ Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица – жени и мажи 
*Барање 
*Лична карта за идентификација 
* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање 
*Трансакциска сметка 
*Чек од пензија  
*Медицински документи 
 

ℑ Доделување на парични средства самохрани родители 
*Барање 
*Лична карта за идентификација 
* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање 
*Трансакциска сметка 
*Чек од пензија  
*Доказ  од факултет дека детето е редовен студент 
*Доказ  за семејно матријалната состојба  
 
 

2. Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за децата 
од градинката 

ℑ Народна кујна со проширување на опфатот на корисници - жени и мажи од руралните 
средини. 
За социјално загрозени семејства, преку Народна кујна континуирано ќе се обезбедува 
топол оброк и за 2020 година. 

ℑ Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола 
Општина Свети Николе во континуитет доделува социјални пакети на социјално ранливи 
категории и лица од руралните средини. 

ℑ Божиќни подароци за социјално загрозени семејства (жени и мажи) 



Општина Свети Николе во континуитет доделува подароци на социјално загрозените 
семејства. 

ℑ Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка 
Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за децата од 
градинката и заедно со програма од овие дечиња се одбележува почетокот на Новата 
година и Божиќните празници. 

ℑ Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди 
Во случај на несреќи и елементарни непогоди, Општината секоја година предвидува 
средства за помош на семејствата зафатени од непогодите. 
 
 

3. Лица со посебни потреби 
 

ℑ Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби.  
На 3-ти декември меѓународниот ден на лица со посебни потреби, Градоначалникот на 
Општина Свети Николе во континуитет ги посетува лицата кои престојуваат во Дневниот 
центар за лица со посебни потреби, за кој ден со подароци, коктел и програма подготвена 
од овие лица се одбележува денот. 

ℑ Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби 
Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за лицата со 
посебни потреби кои престојуваат во Дневниот центар и заедно со програма од овие лица 
се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници. 

ℑ Летен камп за лицата со посебни потреби. 
Во континуитет, лицата со посебни потреби во месец Август  престојуваат во детското 
одмаралиште во Стар Дојран со нивните родители 

ℑ Превоз за лицата со посебни потреби, како и канцелариски материјал 
За да се овозможи поголемо вклучување на лицата со посебни потреби во општественото 
живеење, Општината ќе обезбеди превоз за лицата за активности надвор од Дневниот 
центар. Со оваа активност ќе се обезбедат услови за вклучување и учество во културни 
активности на децата со посебни потреби кои ќе бидат во склад со наставната програма. 
Општината во континуитет предвидува средства и за канцелариски материјал за 
функционирање на Дневниот центар. 

 

 

За сите погоре наведени активности следува табеларниот приказ на приходите и расходите 
за Буџет на Општина Свети Николе за 2020 година: 

 

 



 

 

IV. ПРИХОДИ 
 

Р.бр. ИЗВОРИ НА  ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТ 2020 

1 
Средства обезбедени од блок 
дотациии 

27.665.000 

2 

Средства обезбедени од 
целодневен престој - 
самофинансирачки средства 

11.851.000 

  

3 
Средства обезбедени од 
донации 

494.140 

4 

Средства обезбедени од 
Буџетот на општина Свети 
Николе 

4.010.000 

ВКУПНО 

44.020.140 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V.  РАСХОДИ 

 



Р.бр. Активности 
Дотација 

2020 

Буџет на 
самофинансирачки 

активности 2020 
Донација 

2020 

Буџет на 
Општина 
2020 Вкупно 

  

Еднократна и социјална 
парична помош 

        1.300.000 

1.         

Доделување на еднократна 
парична помош за жени и 
мажи - жители на општина 
Свети Николе (социјално 
загрозени категории)       400.000 400.000 

2.         

Доделување на парични 
средства на самохрани 
родители  

      300.000 300.000 

3.         

Доделување на парични 
средства за новородено дете 
на мајката или таткото - 
жители на општина Свети 
Николе       400.000 400.000 

4.         

Доделување на парични 
средства за стари 
изнемоштени лица – жени и 
мажи       100.000 100.000 

5. 

Доделување на  парични 
средства на лица ,жртви на 
семејно насилство  

   
100.000 100.000 



  

Поддршка за социјално 
ранливи и категории и 
новогодишни пакетчиња за 
децата од градинката 

        600.000 

5.         

Социјални пакети по повод 
празнување на Свети Никола       300.000 300.000 

6.         

Новогодишни пакетчиња за 
децата во детската градинка       200.000 200.000 

7.         

Социјални пакети за семејства 
погодени од несреќа и 
елементарни непогоди       100.000 100.000 

  Лица со посебни потреби         810.000 

8.         

Одбележување на 3-ти 
декември, Меѓународниот ден 
на лица со посебни потреби       50.000 50.000 

9.         

Новогодишни подароци за 
лицата со посебни потреби       50.000 50.000 

10.      

Летен камп за лицата со посебни 
потреби       60.000 60.000 

11.      

Превоз за лицата со посебни 
потреби        50.000 50.000 

12.      

Канцелариски материјал за 
лицата со посебни потреби       20.000 20.000 

13.      

Работни средби со стручни лица 
и децата со аутизам заедно со 
нивните родители       30.000 30.000 



14 

Општо корисна работа 
(ангажирање на лица )-Договор 
со Агенција за вработување 
,УНДП и Општина Свети Николе) 

    350.000 300.000 300.000 

15 Други договорни услуги       250.000 250.000 

  ВКУПНО ОД 1 ДО 15       

  

2.710.000 

  Трансферни средства          39.516.000 

15.      

Блок-дотации Детска градинка - 
плати 24.000.000     

  

24.000.000 

16.      

Блок-дотации Детска градинка – 
материјални трошоци 3.665.000       3.665.000 

17.      

Расходи од самофинансирање – 
детска градинка   11.851.000   

  

11.851.000 

  Капитални инвестиции         1.794.140 

18 

Санација и адаптација на 
простор за детскo одморалиште 
во Стар Дојран       300.000 300.000 

19 

Санација и адаптација на 
простор за детска градинка  во с. 
Горобинци     494.140 1.000.000 1.494.140 

  ВКУПНО  27.665.000 11.851.000 494.140 4.010.000 44.020.140 
 

 
 



 
 
 

I. AКТИВНОСТИ и  ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се 
финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот 
на Општина Свети Николе предвидени за 2020 година. 

 
-Во текот на 2020 година Општина Свети Николе ќе прави напори да ја изгради 
детска  градинка во с. Ерџелија преку аплицирање на проекти и изнаоѓање на 
донатори. 
 
-Преку аплицирање  на повици кај разни донатори Општина Свети Николе во текот 
на 2020 година планира да изврши санација на кров на Детска градинка Рахилка 
Гонева –Клон 1 ,како и замена на прозори и фасадирање  на истата  во вкупен износ 
од 4.931.996,00 денари. 

 

При  реализацијата на  Програмата, Советот на  Општина Свети Николе ќе  ги  
поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите 
од социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од: 
• Министрерството за труд и социјална политика на Република Македонија; 

• Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички 
лица; 

• Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство. 
 

VII. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА 
 

Содржините предвидени во  оваа  програма  се  финансираат со  посебна  ставка  
во Буџетот на Oпштината. 
Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени 
дејности и Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот 
на Општина Свети Николе. 

 
VIII. АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ 

Во oпштина Свети Николе делуваат неколку здруженија на граѓани чија основна 
цел е социјализација и  инклузија на  социјално запуштени лица,  стари  и  
изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други 
наркотици. Општината Свети Николе ќе ги поддржи активностите на отворените 
дневни центри за згрижување и социјализација. Одбележувањето на  денот  на   



инвалидизираните лица  се  случува  во  организација на Здружението на 
 инвалиди на трудот и со Буџетот на Општина Свети Николе се предвидени во 
програмата К4 каде се наогаат сите невладини организации. 

 
**ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ 

Други форми на активности, кои ќе бидат поддржани со средства од Буџетот на 
Општина Свети Николе се: 
- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со 

која располага општината, 
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на 

претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од 
областа на социјалната заштита. 

 
IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, 
покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со 
остварувањето на нејзините цели и активности.  

 
 
Оваа  програма  влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на  објавувањето  во 
Службен гласник на Општина Свети Николе. 
 
 
 
Бр.0801- 665                                                                  Совет на Општина Свети Николе 
04.12.2019 година                                                                     Претседател, 

                                     ____________________ 
Свети Николе                                                                                       Кире Алексов 



 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
  

 За објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Свети Николе во 2020 година бр.  0801- 666 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на 
седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.                                              
 
 
Бр.0901- 675/7                                                      Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                         М-р. Сашо Велковски с.р.  
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Врз основа на членовите 94,95,96 и 97 од Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на Р.М. „бр.15/15,98/15,193/15,226/15,31/16,142/16 и 190/16 ), 
а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште 
со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост(“Службен весник на Р.М. „бр.193/16), член 15 од Статутот на 
Општина - Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” „бр. 
01/.2006), Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата одржана на 
04.12.2019 година, донесе 

 
  ПРОГРАМА 

за уредување на градежно земјиште на подрачјето 
на Општина Свети Николе во 2020 година  

  
ВОВЕД 

 
          Оваа програма особено  ги содржи следните поглавја: 

I. Просторот кој е предмет на уредување; 
II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно 

земјиште; 
III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со 

објекти на основната и секундарната инфрастурктура; 
IV. Изворите на финансирањето на Програмата; 
V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното 

земјиште; 
VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и 

неговата распределба; 
VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба 

и одржување на инфраструктурата; 
VIII. Динамика и извршување на Програмата; 
IX. Надомест за изградба и реконструкција на инфраструктурни 

објекти на територијата на Општина Свети Николе. 
X. Одредби за реализација на програмата 
 
 
I.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 

 
Како простор кој е предмет на ова Програма за уредување на гадежно 

земјиште за Општина Свети Николе е просторот кој е дефиниран како градежен 
опфат на градежно изградено и градежно неизградено земјиште дефинирано 
со Урбанистички план ,ЛУПД или ДУПД. за град Свети Николе и сите останати 
населени места во Општина Свети Николе. 

 
 
I.I .        ПОДРАЧЈА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО  ЗЕМЈИШТЕ  

 
Градежното земјиште во град Свети Николе е поделено на 2 (две) зони 
според местоположбата во однос на централното градско подрачје и 
опфатот е ограничен со следното:  

 
 

1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците: 
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Тргнувајки од раскрсницата помеѓу улица “Младинска” и „Карпошева”, по 

улицата „Младинска” до спој со улица „29-ти Ноември”, десно по улица „29-ти 
Ноември” до спој со улица „Јанко Глигоров”, лево по улица „Јанко Глигоров” до 
спој со улица „Вељко Влаховиќ”, десно по улца „Вељко Влаховиќ” се до 
сервисот „Бацоц”, десно преку мостот на „Светиниколска река” до улица 
„Маршал Тито” (Дистрибуција), десно по улица „Маршал Тито” до спој со улица 
„Гоце Делчев” лево по улица „Гоце Делчев” со спој со улица „11-ти Октомври”, 
десно по улица „11-ти Октомври” до спој со улица „Септемвриска”, лево по 
улица „Септемвриска” до спој со улица „Крсте Мисирков”, десно по улица 
„Крсте Мисирков” до спој со улца „Овчеполска”, по целата должина на улица 
„Овчеполска” до спој со улица „Питу Гули”, десно  преку мост (кај Дардо) до 
улица „Кочо Рацин”, по улица „Кочо Рацин” до спој со улица „Крсте Мисирков” и 
лево со улица „Крсте Мисирков” до раскрсница со „Младинска” и улица 
„Карпошева” 

 
 

2. Подрачјето на 2-ра зона го опфаќа просторот ограничен со улиците: 
Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона. 

 
3.Индустриска зона-Свети Николе 

Оваа индустриска зона го опфаќа просторот од Земјоделското училиште 
кон Овче Поле, од двете страни на регионалниот пат Свети Николе - Овче 
Поле се до границите определени со ГУП. Инвенститорите кои ќе градат 
надвор од границите на ГУП се ослободени од трошоци за уредување на 
градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со 
претходно обезбедување на сите потребни согласности. 

 
4.Индустриска зона ,,Овче Поле,, 

Оваа зона го опфаќа постојните капацитети на индустриски објекти кои  
се наоѓаат во делот помеѓу железничката станица и магистралниот пат М5 
Штип –Велес , истите егзистираат и ново предвидените  согласно Деталниот 
урбанистички план за индустриска зона ,,Овче поле,, 

Инвенститорите кои ќе градат надвор од границите на УП се ослободени 
од трошоци за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат 
сами и на своја сметка, но со претходно обезбедување на сите потребни 
согласности 

 
5. Зона “мало стопанство” 

Како посебен простор се појавува планираната Малостопанска а зона, 
која го опфаќа реонот помеѓу реката Периш, патот од “Југосуровина” до 
Здружението на возачите и автопатот Миладиновци - Штип.  

7.Населени места во Општина Свети Николе 
 
         Прва зона:  
 

А): Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, 
Црнилиште, Горобинци,  

 
Втора зона:  

 
Б): Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино,    
Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.  
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 В) сите останати места 
   
 
           II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И 

РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 
 

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно 
земјиште се подразбира: 

 II- 1 Подготвителни работи и 
 II - 2 Расчистување на градежно земјиште 
 
 II – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 
 Под подготвителни работи се подразбира: 

- Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати. 
- Изработка на урбанистички планови 
- Изработка на проектна документација за изградба на 

инфраструктурни објекти. 
II – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
Расчистување на градежното  земјиште со цел да се изврши опремување 
на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура. 
Под расчистување на градежното земјиште а градежната парцела се 
смета: 
- Решавање на имотно правните односи; 
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно 

земјиште (градежна парцела), со транспорт на материјалот до 
одредена депонија 

 
III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Под обем на опремување на градежното земјиште е изградба на 
инфраструктурни објекти како што се пристапна улица,водоводна 
мрежа,канализациона мрежа,електро мрежа со сите свои приклучни елементи 
како канализациони,водомерни шахти,бандери и друго како можност за 
индивидуални приклучоци.  

Приклучувањето на објектите во мрежата може да го вршат  единствено 
овластени претпријатија по издадено одобрение за приклучок од Општина 
Свети Николе а на товар на барателите за приклучок, согласно нивните 
пресметки за потрошен материјал,работна рака ,такси и друго.. 
Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или 
делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува. 

Под степен на опремување на градежно земјиште се подразбира 
степенот на опременост на земјиштето со објекти од комунална 
инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална 
потрошувачка, до границите на градежната парцела. 

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, 
повисок или понизок од основниот. 

 III– 1 Основен степен на уреденост претставува опременост со: 
- изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен 

пат,(улици со тротоари);пешачки патеки и други површини согласно 
урбанистички планови 

- изградба на електрична мрежа; 
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- улично осветлување 
- изградба на водоводна мрежа  
- изградба на фекална канализација. 
- Изградба на атмосферска канализација 
 
III – 2 Повискок степен на уреденост: 
Повисок степен на уреденост ги опфаќа објектите од точка III– 1 и 
доплнително 
- ПТТ(оптичка-телекомуникациона)мрежа 
- топлификациона мрежа 
- паркинг простори 
- гасоводна мрежа 
- пречистителна станица за отпадни води 

 
III-3  Понизок степен на уреденост 
-непречен пристап до градежна парцела од некатегоризиран јавен пат 
-сопствено водоснабдување(нема приклучок на водоводна мрежа) 
-септичка јама(нема приклучок на фекална канализација) 
-сопствен одвод на атмосферски води(нема атмосферска канализација) 
-нестандардно улично осветлување 
-надземна нестандардана електрична мрежа. 
III –4 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до 
градежната парцела: 
а.) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка 
комунална потрошувачка во кои спаѓаат: 
- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни); 
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат; 
- магистрални и примарни водоводи за довод на вода заедно со пратечки 
објекти; 
-  магистрални и примарни водоводи за одвод на фекална и 
атмосферска вода заедно со пратечки објекти; 
-  градски плоштади и јавни прометни површини (улици, тротоари, 
пешачки и други површини согласно урбанистички планови); 
- изградба на јавно осветлување и 
- изградба на јавно зеленило. 
 
б.) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се 
изврши: 
- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта; 
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта; 
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до 
приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман 
за колективни станбени згради; 
Трошоците за уредување на градежното земјиште, што подразбира 
примарни инфраструктурни објекти со приклучни елементи како можност 
за индивидуални приклучоци се на товар на Општина Свети Николе. 
Трошоците за уредување на градежното земјиште, до градежната 
парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и 
инвеститорот, правно или физичко лице. 
Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по 
обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства, но 
не подолго од пет години по целосната уплата на средствата од страна 
на инвеститорот. 
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III – 5 Опремување со објекти од комунална инфраструктура во 
границите на градежната парцела. 
Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната 
парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно 
уредување го врши сопственикот на земјиштето согласно Одобрението 
за градба. (инвеститорот). 

 
IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ –РАСХОДИ 
 
ПРИХОДИ 
 
 
 
А.Извори на финансирање                                                                                     

  ПРИХОДИ ОД 
БУЏЕТ НА 

ОПШТИНА 2020 
год .                       

ПРИХОДИ ОД 
ДОНАЦИИ 

2019 год 
1 Средства од 

надоместок за 
уредување на 
градежно земјиште 
од корисници на 
земјиште за 
изградба на објекти  

23.294.706   

2 Средства од 
надоместок за 
користење на јавно 
прометни површини  

1.000.000   

3 Приходи од јавно 
осветлување 

13.000.000   

4 Приходи од 
закупнина на имот 
на општина Свети 
Николе 

1.000.000   

5 Надомест од 
продажба на 
градежно земјиште 

4.650.000   

6 Трансфери од 
Агенција за државни 
патишта 

3.293.294   

7 Надоместок од 
утврдување на 
правен статус на 
бесправни 
изградени објекти 

3.000.000   

8 Приходи од закуп на 
земјоделско 
земјиште 

17.000.000   
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9 Приходи од 
надоместок за 
одржување на јавна 
чистота 

6.000.000   

  Приходи од  други 
донатори( домашни 
и странски) 

  25.675.000 
  
  

10 
  

11 Грант пеку 
меѓугранична 
соработка со Грција 

  9.000.000 
  

  
  ВКУПНО 72.238.000 34.675.000 
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РАСХОДИ 
 

 

      
БУЏЕТ  
2020 

ДОНАЦИИ 
2020 

Ф   УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ     

Ф1 Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
    

    

ГУП, ДУП, УП за село, УП вон населено место -
Урбанистичко архитектонски проекти и ревизија 
на горе наведените и геодетски услуги 

3.000.000   

    

Изработка на сообраќаен елаборат за град 
Свети Николе со земање предвид на 
специфичните потреби за мобилност на жените 
и мажите во сообраќајот како и лицата со 
посебни потреби  

300.000   

    

Геодетски услуги 2.000.000   

Ф1 Ф10 

Изработка на урбанистички планови за 8 села ( 
Горобинци,Ерџелија,Мустафино,Трстеник,Преод
,Амзабегово,Кадрфаково и Црнилиште) ДДВ 

800.000   

    Вкупно Ф1 6.100.000 0 

Ф2 Ф20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
    

    

Надзор на изведбени работи во 
инфраструктурата  

800.000   

    

Стратегиска оцена за влијание на УП врз 
животната средина 

400.000   

    

Елаборати за животна средина 100.000   
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Стручна ревизија за урбанистички планови 800.000   

    

Геомеханички истражувања 300.000   

    Вкупно  Ф2 

2.400.000 0 

ФА   Експропријација 

1.500.000   

    

Подготвување на техничка документација за 
сите видови на проекти за инфрастуктурни 
објекти и ревизија на горенаведените  

2.000.000   

    

Изработка на техничка документација за 
фекална канализација за три села 
Пеширово,Сопот и Кнежје ( дел финансиран од 
Минис. За животна средина во износ од 600.000 
денари) 

142.000   

    Вкупно  ФА 

3.642.000 0 

 JГА   
СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА -КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ 

    

    

Реконструкција на водоводна мрежа во град 
Свети Николе  

1.700.000   

    

Ревитализација на водоснабдителен систем 
Дивљак  

3.700.000   

    
Изградба на цевковод од Дивљак до с. 
Горобинци  

2.000.000   

    

Реконструкција на водоводна мрежа во населба 
Лиска  

300.000   

    ВКУПНО    J Г 

7.700.000 0 

ЈИ ЈИ 
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И 
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 
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  ЈИВ 
Изградба на атмосферска канализација на ул. 9-
ти Мај  

1.000.000   

  ЈИВ 
Санација на речно корито на Светиниколска река 3.000.000   

    Вкупно JИ 

4.000.000 0 

Ј3 Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
    

    Јавно осветлување – потрошувачка на ел.енергија 

3.750.000   

    
Реконструкција на капацитетите за енергетика  1.500.000   

    Новогодишно украсување 
250.000   

    Вкупно Ј3 
5.500.000 0 

Ј4 Ј40 ЈАВНА ЧИСТОТА 

    

    
Чистење на јавно прометни површини 4.000.000   

    
Чистење на градското речно корито (3 пати во годината) 750.000   

    Зимско одржување 
1.800.000   

    

Проект за јавна чистота –ангажирање на лица со примена на 
принципот на родова еднаквост помеѓу мажите и жените 

1.000.000   

                             Вкупно Ј4 7.550.000 0 

J5 J50 

Јавен локален превоз на патници во рурални 
средини во Општина Свети Николе 

1.000.000   

    Вкупно Ј5 1.000.000 0 

Ј6 Ј60 

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ 
ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА 
РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ 

    

    

Обележување и поставање на хоризонтална и вертикална 
сигнализација 

300.000   

    

Поставување на автобуски постојки за Јавен локален превоз 300.000   

    Вкупно Ј6 

600.000 0 

 Ј7  Ј70 Одржување на зелени површини околу зградите  350.000 
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    Пошумување 100.000 

  

    Вкупно Ј7 450.000 0 

Ј8 Ј80 
ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ     

    Рушење на бесправно изградени објекти 

150.000   

    Ерадикација на животни скитници и дератизација 

300.000   

    Вкупно Ј8 450.000 0 

ЈД ЈД 
ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА  УЛИЦИ И 
ПАТИШТА 

    

  ЈДА 
Реконструкција на улици во град  Свети Николе и селата  3.500.000   

    Вкупно ЈДA 3.500.000   

  ЈДВ 
Изградба на улици во рурална средина с. Црнилиште 770.000 4.300.000 

  ЈДВ 

Реконструкција на локален пат од натпатник на автопат до с. 
Ерџелија 

1.262.000 7.011.000 

  ЈДВ 

Реконструкцја на улици во град Свети Николе  (ул. Јанко 
Глигоров,Октомвриска,Гоце Делчев-дел,Кочо Рацин-
дел,Солунска и влез во с. Горобинци) 

5.000.000   

  JДВ 

Ангажирање на градежна механизација за тампонирање и 
чистење на улици во град и села во Општина Свети Николе  

2.000.000   

    Вкупно ЈДВ 

9.032.000 11.311.000 

ЈИ   

ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И 
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

    

ЈИ ЈИА   

    

    

Реконструкција и ревитализација на прочистителна станица 
за отпадни води Свети Николе 

1.500.000 9.000.000 

    
Реконструкција  на канализациона мрежа кај Детска 
Градинка Рахилка Гонева клон 2 

200.000   

  

Реконструкција на канализациона мрежа во град Свети 
Николе  

300.000  

    Вкупно ЈИА 2.000.000 9.000.000 
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ЈЛ ЈЛA 
ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ  (КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ) 

    

   ЈЛА 
Изградба на отворен градски базен во Свети Николе 10.000.000   

    Вкупно Ј Л 10.000.000 0 

ЈК ЈК0 ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 
    

    Набавка и  монтажа  на бехатон плочки 

1.450.000   

                           Вкупно Ј К 1.450.000 0 

JM JMA 
ИЗГРАДБА НА ПАРКОВИ ПОВРШИНИ –
ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА 

    

 
  

Изградба на пешачка и велосипедска патека Св.Николе-
с.Кнежје 2 фаза 

3.004.000 7.064.000 

    

Изградба на пешачка и велосипедска патека Св.Николе-
с.Кнежје 1 фаза 

2.510.000 7.300.000 

    
Изградба на детски игралиште во Свети Николе  500.000   

    Вкупно           ЈМА 

6.014.000 14.364.000 

ЈН ЈНA УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) 

    

    

Набавка  на клупи за седење на јавни површини и 
летниковци 

750.000 

  

    
Набавка и поставување на цветни жардињери 

100.000 

  

    Вкупно ЈН0 850.000 0 

  
ВКУПНО ЗА Ј-ПРОГРАМА                                       60.096.000 34.675.000 

  
ВКУПНО  Ф –ПРОГРАМА                                   

12.142.000 0 

  
СЕ ВКУПНО                                                          

72.238.000 34.675.000 
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Во текот на 2020 година планирани се следните активности за кои се 
поднесени апикации за обебедување на средства за нивна реализација: 
 
-Изградба на фекална канализација во нас. “Кнежевски пат”  во износ од 
4.540.158 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за 
транспорт и врски Скопје.  
- Изградба на фекална канализација за дел од населба “Рудина”  во износ од 
5.650.040 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за 
транспорт и врски Скопје.  
-- Изградба на фекална канализација за дел од населба “Рудина 2”  во износ од 
6.058.661 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за 
транспорт и врски Скопје.  
-- Реконструкција  на фекална канализација на ул.“Васка Циклева”  во износ од 
1.672.858 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за 
транспорт и врски Скопје.  
- Изградба на атмосферска  канализација за дел од ул.  “Ќиќевачка”  во износ 
од 1.035.386 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство 
за транспорт и врски Скопје.  
 
- Реконструкција  на водоводна мрежа за улица “Васка Циклева”  во износ од 
1.748.345 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за 
транспорт и врски Скопје.  
 
- Изградба на мост на река  “Мавровица” (кај ТД Андонови) во износ од 
6.525.626 денари за кои средства е поднесена апликација во Министерство за 
животна средина  Скопје.  
 
По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши 
прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција. 
 
 Програмата за уредување на градежно земјиште е родово одговорна.При 
нејзината изработка се земаа предвид потребите,улогите и начините на 
користење на времето и ресурсите од страна на жените и мажите. 
Конкретно при изработка на урбанистички планови за 8 села од општината,ќе 
бидат земени предвид потребите и навиките на жените и мажите од 
населените места ,и тоа при  
- Планирање на коловози да се предвиди и изградба на тротоари со цел да 
одговори на потребите на жените и мажите за движење ,како и истите да бидат 
пристапни за детски колички и лица со посебни потреби кои се движат со 
помош на количка. 
-  При планирање на мрежа за осветлување ,истата да соодвестува на 
движењето на жените ,со што ќе се обезбеди нивна поголема безбедност. 
- Планирањето на изградба и реконструкција на водоводна мрежа , да се води 
од потребите на мажите и жените и нивните различни улоги во домаќинството. 
- Дополнително ,во насока на подобрување на животот на жените и мажите во 
општина  , во програмата се планира изградба на пешачка и велосипедска 
патека ,како и детско игралиште во една од населбите. 
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На овој начин Општина Свети Николе покажува дека ги подржува и применува 
принципите на родово одговорно креирање на политиките и следствено – 
родово одговорно буџетирање . Покрај ова овие практики имаат за цел да ги 
слушнат  и да одговаараат подеднакво на потребите на мажите и жените ,тие 
истовремено го зголемуваат нивото на транспарентност, го подобруваат 
учество награѓан(к)ите и ги подобруваат економските политики на општината. 
 
Програмата овозможува буџетско следење ,транспарентност и ефикасност на 
обезбедените средства за спроведување на родоворо буџетирање. 
 

VI.Висина на комуналниот надоместок за уредување на градежно 
земјиште на територија на Општина  Свети Николе 

 
         (1) Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во 
зависност од степенот на уреденост се пресметува по м2 корисна површина 
врз основа на заверениот основен проект помножен со следните коефициенти:  

 
1. За станбени објекти:  

- станбени повшини, 1,0,  
- станбени простории со висина  до 2,50м, потпокривен простор 0,2  
- лоѓија затворена од три страни, 0.4.  
- подлогија затворена од две страни,0,3,  
- балкони, тераси, 0,2,  
- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2, 
- помошни простории,остава за гориво, котлари, визба , 0,3,  
- трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од ојектот, 0,3,  
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3,  
- стражарница, управител, простории за одмор, 0,5,  
- паркиралиштаи  гаражи, 0,1.  

            2. За деловни јавни производни објекти:   
- простории, 1,0,  
- магацини, 0,5,  
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,  
- трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект, 0,4,  
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5,  
- паркиралиштаи  гаражи, 0,1,  
- лоѓија затворена од три страни, 0,5,  
- подлоѓија затворена од две страни, 0. 4,  
- балкони, тераси, 0,3 и  
- отворен наткриен простор, 0,3.  
3. За други објекти:  
- катни гаражи, 0,05  
- спортски покриени објекти, 0,5  
- спортски откриени објекти,0,3  
- гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата, 
1,0,  
- отворени пазаришта-за 30% од површината  на локацијата, 1,0  
- базени, 0,2, 
- трафостаници над 35 Кв, 1,0.  
4.За објектите од група на класа на намени,,Г,,-производство, 
дистрибуција и сервиси“:  
 - Г1 - тешка и загадувачка индустрија        0,05 
 -Г2  - Лесна и незагадувачка индустрија    0,01 
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 -Г3 – сервиси                                                0,01 и 
 -Г4 – Стоваришта                                         0,01 
5.Бензински пумпи и нивни придружни објекти (продавници) кафетерии, 
ресторани, авто сервиси, автосалони и помошни простории) 1,0      
6.За објекти од група на класи на намени Б5 (угостителски и 
туристичкикомплекси,хотелски комплекси и одмаралишта) и за група на 
класи на намени А4(хотел ,мотел,времено сместувањево викенд 
куќи,планинарски и ловен дом)  -сите простории      0,05 
(2) По исклучок од став (1) на овој член , во новата корисна површина 
што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се 
пресметуват површините на:   
-ѕидови и другите конструктивни елементи,  
- инсталационите канали,   
- окната на лифтови,  
- окна на врати и  
- отворени паркиралишта. 
- подземни резервоари 

          - објекти заштитени како културно наследство 
(3) За агро берзи,откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на 

трошоците за уредување на градежно земјиште ,во зависност од степенот на 
уредување ,се пресметува на 50% од вкупната површина. 

(4) За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа 
надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица 

(5) За фотоволтаични централи за кои донесувањето на урбанистичката 
документација го финансира општината и панелите се поставуваат на 
земјиштето - 150,00 ден/м2. 

(6) За фотоволтаични централи кои се наоѓаат во урбанизирани подрачја 
и панелите се поставуваат на покриви од објекти  - 80,00 ден./м2. 

(7) За фотоволтаични централи за кои донесувањето на урбанистичката 
документација го финансира државата  и панелите се поставуваат на 
земјиштето – 30 ден/м2 

(8)За објектите од класи на намени ,,Г,, висината на трошоците не смее 
да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во РМ за 
последната година помножена со коефициентите опишани во предходниот 
став. 

(9) Доколку со изградба на објекти е предвидено отсранување на постоен 
објект за пресметување на висината на надоместокот за уредување се 
минусира соодветната корисна површина на објекти утврдени во имотниот 
лист. 
 Врз основа на тоа висината на надоместокот е даден по зони пооделно:                                         
ЗОНА - 1  
1 комунален надоместок по основ на корисна 

станбена површина за новоградби, доградби 
и надградби 

1.550,00ден/м2 

2 Комунален надоместок по основ на корисна 
деловна површина за локации со неуреден 
партер, со обезбеден пристап и инсталации 

2.900,00ден/м2 

3 Комунален надоместок по основ пренамена 
од корисна станбена површина во корисна 
деловна површина 

1.350,00ден/м2 

4 За објекти од категорија А-2(колективно 
домување) за станбен простор 

1.550,00ден/м2 

5. За објекти од категорија А-2(колективно 2.900,00ден/м2 
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домување) за деловен простор 
 
ЗОНА - 2 
1 комунален надоместок по основ на корисна 

станбена површина за новоградби, доградби 
и надрадби 

1.450,00ден.м/2 

2 Комунален надоместок по основ корисна 
деловна површина за локации со неуреден 
партер, со обезбеден пристап и инстелации 

2.300,00 ден/м2 

3 Комунален надоместок по основ на 
пренамена од корисна станбена   површина 
во корисна деловна површина 

850,00 ден/м2 

 

4 За објекти од категорија А-2(колективно 
домување) за станбен простор 

1.450,00ден/м2 

5. За објекти од категорија А-2(колективно 
домување) за деловен простор 

2.300,00ден/м2 

 
 
 
 

Висината на надоместок  за уредување на градежно земјиште во зона 
,,1,,и во зона ,,2,, е според дадените табели со исклучок за објекти од ,,Г,, класа 
на намени  која ке изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за 
последната година  помножена со коефициентите  од точка VI од оваа 
програма  а согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за 
уредување на градежно земјиште“( Сл.в.на РМ бр 193/16 ). 

 
 
 
 
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ ЧИИ ИМАТЕЛИ 
 СЕ ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

 
 
 За бесправно изградените објекти чии иматели се верските заедници и 
кои согласно чл. 57 став 2 од Законот за градење претставуваат градби од 
втора категорија и се од локално значење, а кои се изградени пред влегување 
во сила на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, не се 
плаќа надоместок за утврдување правен статус на бесправно изградени 
објекти. 
 

ИНДУСТРИСКА ЗОНА-Свети Николе 
 

Висината на надоместокот  за уредување на градежно земјиште на овој 
дел ке биде како во зона 2 со исклучок за објекти од ,,Г,, класа на намени  ке 
изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната  година  
помножена со коефициентите  од точка VI од оваа програма  а согласно 
“Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно 
земјиште“(Сл.в.на РМ бр 193/16) . 

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа 
надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица 
 
                ИНДУСТРИСКА ЗОНА,,Овче поле,, 
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Висината на надоместокот  за уредување на градежно земјиште на овој 

дел ке биде како во зона 2 со исклучок на објект од ,,Г,, класа на намени која ке 
изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната година  
помножена со коефициентите  од точка VI од оваа програма  а согласно 
“Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно 
земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) . 

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа 
надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица 
 
     зона “МАЛО СТОПАНСТВО” 
 
Висината на надоместок  за уредување на градежно земјиште на овој 

дел ке биде како во зона 2 со исклучок на објектите со класа на намени ,,Г,, 
каде штовисината на надомест ке се пресметува 30% од просечно исплатена 
нето плата во РМ за последната  година  помножена со коефициентите  од 
точка VI од оваа програма  а согласно “Правилникот за степен и висина на 
трошоци за уредување на градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) . 

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа 
надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица 
 

                        
              Населени места во Општина Свети Николе 

  
Во населените места во Општината - Свети Николе, надоместокот за 
уредување на градежно земјиште ќе се плаќа по зони и тоа на следниот 
начин:   

 
        Прва зона:  
 

За: Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, 
Црнилиште, Горобинци,. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува  20 % од 
висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на  за објекти од 
,,Г,, класа на намени  ке изнесува 20% од просечно исплатена нето плата 
во РМ за последната  година  помножена со коефициентите  од точка VI 
од оваа програма  а согласно “Правилникот за степен и висина на 
трошоци за уредување на градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) . 

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа 
надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица 
 
Втора зона:  
 

За Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, 
Малино, Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје. 
,. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува  15 % од висината во зона 2 за 
град Свети Николе со исклучок на  за објекти од ,,Г,, класа на намени  ке 
изнесува 15%  од просечно исплатена нето плата во РМ за последната  
година  помножена со коефициентите  од точка VI од оваа програма  а 
согласно “Правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на 
градежно земјиште“ (Сл.в.на РМ бр 193/16) . 
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За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа 

надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица 
  

 Трета зона:  
 

За ветерници за производство на електрична енергија се плаќа 
надоместок во износ од 5.000.000,00 денари за секоја единица 

  
 За останатите видови градби во трета зона не се плаќа 

надоместок за уредување градежно земјиште. 
  
         

  Трошоците за уредување на повисок степен на уреденост може да се 
зголемат доколку се изведени инфраструктурни мрежи од повисок 
степен за најмногу 20% од утврдените трошоци. 
Доколку градежното земјиште е уредено во степен понизок од степенот 

на основно уредување, надоместокот за уредување на градежно 
земјиште може да се намали сразмерно на степенот на уреденост,при 
што намалувањето на надоместокот не може да биде повеќе од 80% од 
надоместокот што се плаќа за основен степен на уреденост.       
 

 
VII. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА  

 
За висината на надоместокот за уредување на градежното 

земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за 
уредување на градежното земјиште по писмена форма директно помеѓу 
корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, 
по доставена заверена проектна документација енергетски  и други 
согласности.  
Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од 
станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на 
евентуалната разлика, а средствата се неповратни.  
Во случај  кога опремувањето на градежното земјише е завршено во 
претходниот период за целосно уредено градежно земјиште, корисникот 
на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за 
уредување -целосен надоместок.  
Во случај  кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена 
основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради 
секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен 
да инвестира во нејзината изградба.  
Во случај  кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто 
не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината 
на трошоците за делуно уредување на земјиштето – делумен 
надоместок или воопшто не плаќа надоместок.  
За објекти за кои до донесување на Законот за Локална самоуправа има 
склучени Договори за надоместок за уредување на градежно земјиште, а 
врз основа на донесените тогашни Решенија за локациски услови, 
помеѓу корисниците на земјиштето и Општина Свети Николе и во 
меѓувреме се поништени решенијата за локациски услови, а е издадена 
нова заверена проектна документација, ново настанатите односи ќе се  
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регулираат со Анекс договор кон основниот Договор помеѓу Општината и 
корисникот на земјиштето. За исотот корисникот на земјиштето е должен 
да достави документ – дека во претходниот период документацијата му 
била поништена.  
Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална 
инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците 
за преместување на објекти од комунална инфраструктура за 
индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ѓи 
извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а 
пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за 
уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на 
објекти од комунална инфраструктура, не се признаваат, освен во 
локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на 
нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.  
За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за 
изградените објекти од инфраструктура, оверено од надлежен орган и 
изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални 
претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од 
надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената 
инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.  
Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на 
Локалната самоуправа;  овозможи идно приклучување на нови идни 
корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на 
земјиштето да и надоместат на Локалната самоуправа целосен 
надоместок за уредување на градежното земјиште.  
Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува 
и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и 
процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на 
инструмент (клаузула) во договорот за сигурна динамика и банкова 
гаранција за правни или востановена хипотека за физички лица(согласно 
чл.59 ст.12и ст.13. од Законот за градење сл.в.на РМ бр.59/11). Во 
функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат 
“прагови” во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното 
плаќање кои се формирани на следниот начин:  
 
1. Плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште од 

страна на физички лица  
 

-За вкупен износ на надоместокот до 32.000,00 денари надоместокот за 
уредување на градежно земјиште ќе се плаќа при склучува на договорот 
во целост. 

 
-За вкупниот износ на надоместокот од 32.001,00 денари до 96.000,00 
денари  надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 
50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 
(шест) еднакви месечни рати. 
 
- За вкупен износ на надоместокот над 96.000,00 денари надоместокот за 
уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на 
договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви 
месечни рати. 
2. Плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште од 
страна на правни лица  
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- За износ до 64.000,00 денари надоместок за уредување на градежно 

земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост. 
 

За износ над 64.000,00 денари надоместок за уредување на градежно 
земјиште ќе се плаќа 50%при склучување на договорот ,а остатокот од 
50% ќе се плаќа на6 (шест) еднакви месечни рати. 

 
Во поглед на одложено плаќање ,присилна наплата ,камата и 
застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од 
договорот помеѓу инвеститорот и органот на општината надлежен за 
уредување на градежно земјиште. 
 

 
 
           VIII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НАПРОГРАМАТА 
 

Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички 
услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување 
на градежното земјиште и другите средства. 

 
Опремувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за 
градење на објекти од комуналната инфраструктура.  
 
 
IX. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  НА КОМУНАЛНИ 
ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА 

 
 
Градителите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, водовод, 
електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа како и други видови објекти и 
инсталации ќе плаќаат надоместок во висина на вредноста на градежните 
работи и тоа за вредност: 

 
 
до 100.000,00ден 1%  
од 100.000,00 до 
500.000,00 ден 

0.6% но не помалку од 
1.000,00ден 

од 500.000,00 до 
1.000.000,00 ден 

0,5% но не помалку од 
3.000,00ден 

од 1.000.000,00 до 
5.000.000,00 ден 

0,3% но ме помалку од 
5.000,00ден 

над 5.000.000,00 ден 0,2%  
 
 
Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со 
превземање на цените од тендерската документација. 
Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна 
работа истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во 
тековниот период. 
Инвеститорите на градежни и градежно занатски работи на објектите, тековно и 
инвестиционо одржување, поправки, адаптации, и слични работи на кој  не се 
пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште . 
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  X. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 
 

1.За новите урбанистички планови минималната корисна станбена 
површина за изградба на која се пресметува комунален надоместок се 
утврдува на минимум 25% од вкупно планираната развиена стамбена 
површина за градба согласно деталниот урбанистички план односно 
согласно параметрите за секоја градежна парцела. 
За постарите урбанистички планови каде објектот се дефинира со 
маркица за градба минимум корисна површина на која се плаќа 
надоместок е 140м2. 

 
2. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен 
простор од времен карактер се плаќа по Програма, како и за објекти од 
цврст материјал (стален карактер) само за корисна станбена површина на 
деловен простор.  

 
3.Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема 
оваа Програма во висина на износот што е утврден според локалитетот 
кој се уредува 
4. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат 
објект се плаќа надоместок во висина утврдена со програмата, според 
локалитетот на кој се гради, намален за корисната површина на објектот 
кој се урива доколку истиот бил легално граден објект, и поседува уредна 
инвестиционо- техничка документација. 
5.За бесправно изградени објекти, а накнадно вклопени (легализација) во 
Урбанистичкиот план ќе се плаќа комунален надоместок согласно закон и 
ввисина утврдена со оваа Програма според локалитетот во кој се наоѓаат.   

 
6.Одобрението ке се издава  по целосната уплата на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште или со обезбедена гаранција за 
надоместокот(банкова,хипотека идр.).  

 
7.За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за 

уредување на градежното земјиште, досега уплатените средства ќе се 
пресметуваат како соодветен платен дел  од надоместокот  во  м2, според 
важечките цени во моментот на плаќањето. Останатиот неизмирен дел за 
кој не е извршено  плаќањето, до денот на стапувањето во сила  на оваа 
Програма ќе се применуваат цените согласно оваа Програма.  

 
8.Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното 

земјиште, ќе го уплатуваат на одложено плаќање, уплатениопт дел од 
надоместокот ќе им се пресметува според важечките цени на денот на 
плаќањњето на истите. Доколку во меѓувреме настанала промена на 
цената, согласно Програмата, акт на Советот на Општината или друг 
законски односно подзаконски акт, наплатата се пресметува според 
важечките цени на денот на плаќањето. 

 
9.Советот на Општина Свети Николе може да донесе Одлука за делумно 

или целосно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на 
градежно земјиште за објект од јавен интерес или за објкет во 
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индустриска зона по претходно доставен бизнис план и договор со точно 
дефиниран број  и динамика на остварени вработувања. 
  
10.При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, 

надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.  
 
11.Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за 

приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за 
индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и 
без согласност на Општината не може да се приклучи на 
инфраструктурните мрежи и објкети во Општината.  
Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат 
, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместокот за 
уредување на градежното земјиште само за оние секундарни мрежи од 
индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.  

   
12.За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на 

Општина Свети Николе. 
 

13.Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 

 
Бр. 0801-666                                      Совет на Општина Свети Николе             
04.12.2019    година                                               Претседател, 
Свети Николе                                           ________________________  
                                  Кире Алексов 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

  
 За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на заштита и 

спасување и противпожарната заштита  во 2020 година бр.  0801- 667 што Советот на Општина Свети 

Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
                                           
 
Бр.0901- 675/8                                                          Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                               М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локална самоуправа („Сл. 
Весник на РМ“ бр.5/02), член 5 од Законот на пожарникарство („Сл. Весник на РМ“ бр. 
36/04) и член 2 од Статусот за општина Свети Николе („Сл. Гласник на Св. Николе“ 
бр. 1/2006) Советот на општина Свети Николе на 43 седница одржана на 04.12.2019 
година, донесе: 
 

 ПРОГРАМА 
За активностите на Општина Свети Николе во областа 
на заштита и спасување и противпожарната заштита  

во 2020 
 

 Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси активности во областа 
на противпожарната заштита, заштитата и спасувањето, кои претставуваат 
активности од јавен интерес. Според законските одредби, општина Св. Николе во 
2020 година овие активности ќе ги остварува преку Територијалната противпожарна 
едница која ќе дејствува на територијата на Општина Св.Николе, а ќе го покрива и 
подрачјето на соседната Општина Лозово. 
 
 
1.Цели 
 

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди,                      
пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни 
несреки и др; 
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација 
на    заштита на луѓето и материјалните доба; 
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено 
откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други 
видови непогоди; 
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и      
кооринираност на силите за заштита и спасување, спасување со кризи и             
противпожарна заштита. 

 
 
2.Активности  
 
За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на 
Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за 
реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и 
спасувањето. 
 

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон: 
        - Обезбедување целосна заштита и спасување на луѓето и материјалните добра; 

- Техничко осовременување на професионалната противпожарна единица; 
- Обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена 
единица; 
- Брзо и ефикасно подрачје на Општина Св. Николе и Општина Лозово; 
- Елиминирање на согледаните пропусти и негативности. 
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3.Финансирање 
 
Финансирањето на активностите и дејствувањето на Територијалната противпожарна 
единица, утврдена според Програмата ќе биде реализирано од: 
 

- Средствата на Буџетот на РСМ; 
- Средствата на Буџетот на Општина Свети Николе; 
- Средствата на Буџетот на Општина Лозово; 
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од 
одговорност од употреба на моторни возила; 
- Средства од наплатени парични казни на сторени прекршоци од областа на 
заштита од пожари и експлозии; 
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, 
правни и физички лица, наменети за унапредување на заштита од пожари; 
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Териоријалната 
противпожарна едница. 
 
 

4.Распоредување на финансиски средства е прикажано во табелата која следи  
 
 

  Расходи Буџет 2020 

1 Плати, наемнини и надоместоци за 
вработените 6.223.900 

2 Поправки и тековно одржување на 
возила 300.000 

3 Горива и масла за возила 300.000 

4 Регистрација за возила 65.000 

5 Систематски прегледи 18.000 

6 Електрична енергија 90.000 

7 Водовод и канализација 50.000 

8 Телефон 25.000 

9 Награди и признанија за најдобар 
пожарникар 20.000 

10 Средства за хигиена 30.000 
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5.Други форми на активности и помагање на ТППЕ 
 
Освен со финансиски средства, Советото на Општината и Градоначалникот ќе ги 
помагаат и стимулираат овие активности и со; 

- обележување на денот на пожарникарите; 
- прогласување на наистакнат пожарникар во извршувањето на работните 
обврски при гаснење на пожари; 
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани 
организирани ос страна на ТППЕ по разни поводи и прослави. 
 

 
Образложение 
 
 Програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на 
заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2020 година ги 
опфаќа активностите што ќе ги превземе Општина Св.Николе во делот на 

11 Одржување на инсталации, градежни 
делови на  објектот 50.000 

12 Прослава за ден на пожарникарите 
на РМ 15.000 

13 
Набавка на техничка и заштитна 
опрема ( ПП црева,млазници, 
напртњачи – V25 и друга ПП опрема) 

150.000 

14 Непредвидени расходи  20.000 

15 Набавка на противпожарно 
возилопреку Флориан фондација 615.000 

16 Набавка на теренско возило  350.000 

17 Плати на вработени од Буџет на 
општина 3.600.000 

18 Вкупно 1 6.223.900 

19 Вкупно 2 до 18 5.698.000 

20 Вкупно 18+19 11.921.900 
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финансиската подршка за работењето на Територијалната противпожарна 
единица, која претставува дел од силите за заштита и спасување од пожари 
и разни други непогоди. 
 Во приходниот дел на програмата за активностите на Општина Св.Николе 
во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2020 
година согласно Законот за пожарникарство („Сл.Весник на РМ“ бр.67/04) 
средствата за финансирање на територијалните противпожарни единици кои 
се наменети за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените кои 
се превземени од МВР се обезбедуваат преку трансвер на средства од 
буџетот на Република Македонија. 
 Од буџетот на Општина Св.Николе се обезбедуваат средства за 
финансирање на тековните оперативни активности, плати и надоместоци од 
плати за вработени пожарникари кои се примени од општината, набавка на 
противпожарна опрема и осовременување на единицата, односно 
подобрување на условите за работа. Во приходите се вклучени и 2% од 
наплатите како премии за осигурување на моторни возила и осигурување од 
одговорност од употреба на моторни возила.  
 Од буџетот на Општина Лозово која ги користи услугите на ТППЕ 
Св.Николе, средствата од Општина Лозово ќе бидат употребени за 
доопременување и подобрување на условите за работа на ТППЕ Св.Николе. 
 Како сопствени приходи се планираат и средствата што Територијалните 
противпожарни единици во согласност со Законот за пожарникарство можат 
да ги остваруваат преку вршење на услуги заради подобрување на нивната 
техничка опременост и услови за работа. 
 Менаџментот на Општина Св.Николе покрена иницијатива за 
обезбедување на донации од правни субјекти и поединци кои имаат желба да 
учествуваат во опременувањето и осовременувањето на нашата 
Територијална противпожарна единица. Средствата се обезбедени на 
донаторска сметка и истите ќе се искористат за доопременување и  
подобрување на условите за работа на Територијална противпожарна 
единица.  
 Во расходниот дел, освен средствата за плати и надоместоци од плати, 
кои се добиваат од буџетот на Република Северна Македонија се планирани 
и други трошоци кои се обезбедуваат од буџетот на Општина Св.Николе. 
 За 2020 година планирани се трошоци за тековно одржување на зградата 
во која е сместена ТППЕ. Се планира во текот на 2020 година да се извршат 
реконструкции на работните простории и да се набави неопходен 
канцелариски и друг инвентар за потребите на вработените. 
 Во 2020 година во согласност со законските прописи се планира да се 
набават зимски и летни униформи за пожарникарите и техничка и заштитна 
опрема (црева, млазници, напртњачи – V25). Во зависност од остварувањето 
на планираните средства ќе се обезбедат и други потребни средства за 
поквалитетно извршување на задачите и поголема заштита на вработените 
пожарникари.  
  Во расходните трошоци планирани се и средства за одржување на 
ПП возилата и противпожарната опрема и други тековни оперативни 
трошоци. 
               Во 2020 година планирана е набавка на противпожарно возило 
преку фондација Florian од Велика Британија  и набавка на лесно теренско 
возило за ТППЕ на лизинг. 
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6.Завршни одредби 
 

За спроведување на оваа Програма се задолжени лицата кои раководат со 
територијалната единица во Општина Св.Николе со непосредна комуникација со 
менаџментот на општина Св. Николе. 

Во соработка со Дирекцијата на заштита и спасување, Државниот инспекор за 
заштита од пожари и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот 
на Општина Св.Николе ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе 
учествуваат во нејзина реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање 
на мислења и поднесување на предлози за врска со остварување на програмските 
цели и активности. 

 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл. Гласник 
на Општина Св.Николе“ 
 
 
 
                                                                       
 
 
Бр.0801-667                                     Совет на Општина Свети Николе             
04.12.2019 година                                      Претседател, 
                                                                  ________________________ 

                                                                                     
 Свети Николе                           Кире  Алексов 
 



 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
 
 

 За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и 
млади во 2020година бр.  0801- 668 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
 
                                            
Бр.0901- 675/9                                                        Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                          М-р. Сашо Велковски с.р.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ” бр.5/02),   

Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата одржана на 04.12..2019 
год.,донесе: 

 
  ПРОГРАМА  

 за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и 
млади во 2020 година 

 
I. ЦЕЛИ  

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на спорт, млади во 2020 година се:  

 1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-
рекреативниот живот во градот.  

 2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на 
граѓаните,особено младите и здруженијата на граѓани , вклучувајќи и 
афирмација на женски  спорт.  

 3. Афирмација на Општина Свети Николе во која особено внимание се 
посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и 
организирање на нивните слободни активности.  

  
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 традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот 
спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го 
афирмираат Свети Николе  во државата и надвор од неа.  

 
Р. бр. Активност Носител Предвидени средства 

od Буџетот на Општина 
Свети Николе  

Вкупно 

I.СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ 
1. Зимски Турнир во 

мал Фудбал 
Општина Свети 
Николе 

130 000 130 000 

2. Летен Турнир во 
мал Фудбал 

Општина Свети 
Николе 

180 000 180 000 

3 Турнир во мал 
Фудбал – с. 
Мустафино 

Општина Свети 
Николе 

50 000 50 000 

4 Турнир во мал 
Фудбал – с. 
Ерџелија 

Општина Свети 
Николе 

50 000 50 000 

5 Меморијален турнир 
„Александар 
Серафимов“ 

Општина Свети 
Николе 

50 000 50 000 

6 3X3 Баскет турнир Општина Свети 
Николе 

200 000 200 000 

Вкупно I:   660 000 660 000 
II. ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ И СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА 
Р.бр. Назив на здружението 

Наслов на проектот 
Предвидени средства od 

Буџетот наОпштина Свети 
Николе 

 
СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА 

1.  Здружение на спорт и спортска рекреација Борале 
Превентивно (спречување на појава на стрест, 

34 000 



зголемен крвен притисок; појава на 
деформитети, намалување на болести и 
зголемена телесна тежина) и корективно 
(остранување на истите) 

2.  Здружение на детски развојни игри и спорт и 
спортски активности „Пела спорт – 8“ 
Шанса за правилен психо – физички раст и развој 
на секое дете 

20 000 

УЧИЛИШЕН СПОРТ 
3.  Здружение на училишен спорт Свети Николе 

Децата сакаат да спортуваат да им го 
овозможиме тоа 

10 000 

4.  УСК Овчепослки Асови 
Во здраво тело, здрав дух – да им овозможиме 
на децата да спортуваат 

10 000 

5.  УСК Млади Овчеполци 
Децата сакаат да спортуваат да им го 
овозможиме тоа 

10 000 

6.  УСК Лиска Поток 
Децата сакаат да спортуваат да им го 
овозможиме тоа 

10 000 

РАКОМЕТ 
7.  Младински ракометен клуб КЛ – 7 

Учество во ракометната пионерска и кадетска 
лига во сезоната 2019/2020 

120 000 
 

8.  Женски ракометен клуб Овче Поле – Славјански 
Универзитет 
Спортот од младите генерации создава здрави 
личности 

200 000 

ФУДБАЛ, ФУТСАЛ 
9.  Клуб за мал фудбал „Овче Поле 2013“ 

Унапредување на футсалот и младинските 
категории во футсал во Општина Свети 
Николе 

120 000 

10.  Фудбалки клуб Овче Поле 1 200 000 
11.  ФК Овче Поле – Јуниор 

Поддршка за активнсотите на ФК Овче Поле – 
Јуниор за 2020 

60 000 

КОШАРКА 
12.  Младински кошаркарски клуб Овче Поле 

Учество на Младински кошаркарски клуб Овче 
Поле во првенството на МКФ сезона 2020 

60000 

ЛОВ 
13.  Ловно друштво „Еребица“ 

Одржување на традиционална Ловечка Вечер 
60 000 

Вкупно II: 1.914.000 
III .Капитални  инвестиции   

Реконструкција на трибини на Градски стадион 300.000 
Изградба на куќа на спортот на Градски стадион  1.500.000 

Вкупно III: 1.800.000 
ВКУПНО : I + II+III 4.374.000 

 
- Сите корисници на средства од Буџетот за 2020 година во своите извештаи 

за реализација на своите активности да доставуваат и статистички 
податоци за опфатот на девојчиња и момчиња како и на мажи и жени како 
директни учесници.Ваквите извештаи ќе преставуваат услов за повторно 



учество на наредните јавни огласи за аплицирање во наредните Буџети на 
Општина Свети Николе . 

- Клубовите кои во текот на годината развијат женска /машка селекција 
соодветно ќе добијат дополнителни средства утврдени со Програма за 
развој на спортот. 

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ  

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на 
Општина Свети Николе, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт 
и млади, 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 2020 година, ќе бидат 
ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.  

 
 
 

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
  
Освен со финансиски средства Општина Свети Николе спортските манифестации ќе ги 
помага и со:  
• почесно покровителство;  
• доделување награди и признанија,  
• обезбедување стручна, техничка и други видови помош,  
• учество на промотивни и протоколарни средби.  

-   Изградба на скејт парк 
- Обележување на 95 години постоење на  ФК” Овче Поле”  

 
Општината на младите ќе им помага преку:  
• организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,  
 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

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

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Вака концепираната Програма за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на спорт и млади овозможува да се задржат активностите што во изминативе 
неколку години се поддржани од Буџетот на општината.  

Во областа на спортот во Програмата се предвидуваат оние спортски 
манифестации што го оправдаа своето одржување во претходната година, како и оние 
клубови и здруженија кои се јавија на јавниот повик со свои програми и извештаи,а се со 
цел транспарентно и правилно доделување на средствата предвидени за областа спорт. 
 
 
 
 
Бр-  0801-668  
  04.12.2019 г.                       Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                 Претседател 
             _________________  

          Кире Алексов 



 
 
 
 
 
 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 

РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

 
 За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

образованието во 2020 година бр.  0801- 669 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
 
Бр.0901- 675/10                                                           Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                                 М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа 

(„Сл. весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата 
одржана на    04.12.2019 година, донесе:  

 
 
                                            ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Свети Николе  
во областа на образованието во 2020 година  

 
I. ЦЕЛИ  

Основни цели на оваа Програма се:  
- Активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на 
потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;  
- Планирање на развојот на образованието  
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;  
 
 
II. АКТИВНОСТИ  

Активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 
2020 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за 
остварување на целите на оваа Програма и тоа:  

 - Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на 
образовниот процес со реализирање на втората фаза од процесот на 
децентрализација на образованието;  

 
 

1. ПРИХОДИ 
 

Р.бр. Блок дотација по соодветна програма  БУЏЕТ 2020 

1 Основно образование- блок дотација 98465000 

2 Средства од Буџетот на општината-основно 
образование 885527 

3 Самофинансирачки- основно образование 1.124.000 
4 Донација основно образование  522158 
5 Самофинансирачки- средно образование 2648700 
6 Средно образование-блок дотација 40000000 

7 Средства од Буџетот на општината-средно 
образование 463000 

8 Донација Средно образование 3553330 
  Вкупно: 147.661.715 
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2. РАСХОДИ 
 
 
 
 

Р.бр I- АКТИВНОСТ МОН-2020 
Буџет на 
Општина 
2020 

СОПСТВЕНИ 
ПРИХОДИ 2020 

Вкупно 
Буџет  2020 

1 
Манифестација по повод 
започнувањето на школската година 
2018/2019 

  10.000   10.000 

2 
Поддршка на наставниот кадар за 
обука и професионалното 
усовршување 

  30.000   30.000 

3 Прогласување најдобар ученик 
основно образование   27.000   27.000 

5 Доделување на новогодишни 
пакетчиња во основните училишта   130.000   130.000 

6 Продолжен престој за ученици во 
ООУ „Гоце Делчев  - за плата   185.527   185.527 

7 
Награда за талентирани ученици  за 
основно образование и нивните 
ментори  

  350.000   350.000 
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8 
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
(1+2+3+4+5+6+7) 

0 732.527 0 732.527 

9 Прогласување на најдобар просветен 
работник средно образование   18.000   18.000 

10 
Награда за талентирани ученици  за 
средно  образование и нивните 
ментори 

  200.000   200.000 

11 Поздравно дефиле за матурантиите 
во СОУ Кочо Рацин   50.000   50.000 

12 Прогласување најдобар ученик 
средно образование   15.000   15.000 

13 ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 
СРЕДНО  ОБРАЗОВАНИЕ (9+12)   283.000   283.000 

Р.БР. II- АКТИВНОСТ-Оперативни расходи МОН Општина   0 

14 ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ  ВО ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ   

3000 
  3.000 

15 
Манифестација 50години од 
земјоделски натпревари (републички 
и државни) средно образование 

  30.000   30.000 

16 ВКУПНО Оперативни расходи од 
14+15 0 33.000 0 33.000 

Р.БР. III АКТИВНОСТ –КАПИТАЛНИ 
ИНВЕСТИЦИИ МОН Општина Донација Буџет 

2020 0 

17 
Реновирање на училници во ООУ 
Кирил и Методиј подрачно училиште 
с. Ѓуѓанци 

  150.000   150.000 
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18 
Поставување на топлотно греење на 
ООУ Даме Груев с. Амзабегово ( од 
Биро за регионален развој) 

  522.158   522.158 

19 Подигање на мини фарма во СОУ 
Кочо Рацин   150.000   150.000 

20 ВКУПНО Капитални инвестиции 
17+18+19 0 822.158 0 822.158 

Р.БР. IV. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА МОН Општина     

21 Блок дотација – основно образование 
- плати 87.510.669     87.510.669 

22 Блок дотација – основно образование 
- материјални трошоци  10.954.331     10.954.331 

23 блок дотација – средно образование –
плати 35.328.257     35.328.257 

24 блок дотација – средно образование –
материјални трошоци 4.671.743     4.671.743 

25 Приходи од донација средно 
образование     3.553.330 3.553.330 

26 
Приходи од самофинансирање-
средно образование-оперативни 
расходи 

1.124.000     1.124.000 

27 
Приходи од самофинансирање-
средно  образование-оперативни 
расходи 

2.648.700     2.648.700 

  Вкупно:13+16+17+18+19+20+21+22+23 142.237.700 1.870.685 3.553.330 147.661.715 
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II. ФИНАНСИРАЊЕ  

 
 
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе 

се финансираат од средства на Министерството за образвание и наука, од 
сопствени приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2020година. Во текот на 2020 година доколку Општина Свети Николе 
има доволно финансиски средства се планира изградба на спортска сала во СОУ 
“Кочо Рацин “Свети Николе. 

Општина Свети Николе преку апликација со проект во Агенција за 
финасиска подршка во земјоделството и руралниот развој планира санацијана 
кров,фасада во износ од 480.000,00 денари, парно греење во износ од 450.000,00 
денари во ООУ Гоце Делчев подрачно училиште  во с. Горобинци.  

Општина Свети Николе планира изградба на стаклена фасада во ООУ 
Кирил и Методиј со средства обезбедени од Влада на Република Северна 
Македонија. 

 
При реализирање на Програмата,Советот на Општина Свети Николе ќе ги 

поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од 
областа на образованието финансирани од други инвеститори – заинтересирани 
партнери, фондации, бизнис секторот и сл.  
 
 
 
IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ  

 
 Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:  

 - обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и 
опрема со која располага општината;  

 
 

  
          V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен гласник на Општина Свети Николе”.  
 
 

 
Бр.0801- 669                                      Совет на Општина Свети Николe            
04.12. 2019 година                          Претседател,   
                                                                     _______________________                                                                                                                     
 Свети Николе           Кире Алексов                                                                               
 



 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

  
 За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

меѓународната соработка во 2020 година бр.  0801- 670 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе 
на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
 
Бр.0901- 675/11                                                      Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                          М-р. Сашо Велковски с.р.  
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 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и Советот на Општина Свети Николе на 
43 седница одржана на 04.12.2019 година, донесе  
 

 ПРОГРАМА  
 

за активностите на Општина Свети Николе во областа на 
меѓународната соработка во 2020 година 

 
 
 Рамка на програмата  
 
 Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните 
прашања во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Свети 
Николе. И покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на 
вниманието по официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента 
од Инструментот за предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на 
оваа Програма оди во прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на 
планот на меѓународната соработка.  
 Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку 
организацијата на културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа 
конкретни активности за продлабочување на соработката во сите области од 
работата на локалната самоуправа, а особено на планот на креирање и 
имплементација на заеднички проектни активности.  
 Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што 
следи ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на 
планот на инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на 
регионалниот развој.  

Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна 
соработка со збратимените градови Чичевац, Република Србија и Сапарева бања, 
Република Бугарија, Општина Пуцонци Словенија.  

Општината учествуваше и во проектот E-GUESS „Подобрување на развојот 
во склад со Европската стратегија за оджливост 2020“, заедно со 9 други општини 
од Европа, и тоа: Асоцијација на Општини Таласа (Кастињано дел Капо и Трикасе) 
– Италија (носител на проектот), Општина Пајарес де Адаја - Шпанија, Општина 
Делта - Грција,  Општина Царникава и Општина Мерсрагс – Латвија, Општина 
Цинцарени – Романија, Општина Садово – Бугарија, Општина Постира – Хрватска 
и Општина Агрос – Кипар. Преку проектот се одржуваа семинари во сите партнер 
организации, на теми од оваа Стратегија со активно граѓанско учество, каде по 
одржување на овие семинари, се потпишаа Меморандуми за збратимување помеѓу 
општините учеснички. Општината воспостави соработка со општина Делта - 
Република Грција и на друг заеднички проект во рамки на Програмата за 
прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија  и  Р.Грција. На овој начин се 
отвори можност Општина Свети Николе заедно со партнер-општината од Р.Грција 
да аплицира и користи средства од оваа ЕУ Програма.  
 
 Општина Свети Николе е дел од проектот Participation of 
Underrepresented Citizens for the valorization of the Cultural Heritage којшто е 
кофинансиран од Програмата  Europe for Citizens Programme На Еврипската 
Унија. 
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 Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и 
поврзување на регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за 
општините и соработка на ниво на локална самоуправа.  
 Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од 
странство, потенцијални партнери за реализација на комплементарни и 
комплексни проекти во рамките на ИПА.   
 Во текот на 2020 година Општина Свети Николе ќе работи на 
продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и 
контакти со други општини и во останати области, од интерес за економски развој 
на Општината и нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата 
за проширување и продлабочување на соработката на Општината со 
дипломатските претставништва во земјава.  
Во 2020 година се очекува повикот за прекугранична соработка со Грција, така да 
делегација од Општина Свети Николе ќе биде ангажирана во посета и изнаоѓање 
на партнер Општини во соседна Грција. 
  
 Во 2020 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на 
културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација 
на конкретни проекти со збратимените градови.  
 Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:  

• локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно 
остварување на бизнис соработки;  

• зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на 
граѓаните преку размена на позитивни искуства;  

• заштитата на животната средина и природата; 
• алтернативни форми на туризам; 
• обновливи извори на енергија; 
• урбанистичко планирање;  
• образование; 
• спорт и култура.  

 
 
 Генерална цел 
 
 Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната 
соработка преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на 
евроинтегративните процеси.  
 
 
 Конкретни цели 
 

• Продлабочување на соработката со збратимените градови на Свети 
Николе;  

• Реализација на заеднички активности и проекти;  
• Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;  
• Можности за туристичка и економска промоција на Свети Николе.  
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 Активности  
 
 Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните 
активности:  

• Интензивирање на комуникацијата со збратимените градови на Свети 
Николе со користење на можностите на глобалната Интернет мрежа;  

• Организиран престој на делегации во Свети Николе;  
• Организирани посети на Градоначалнкот, членовите на Советот на 

Општината и претставници на општинската администрација во 
збратимените градови на Свети Николе;  

• Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;  
• Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните 

процеси;  
• Размена на искуства;  
• Примена на стекнатите позитивни искуства;  
• Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, 

групи и индивидуални уметници на значајни културни и спортски 
манифестации. 

  
 На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и 
општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови 
ќе бидат вклучени во процесите на взаемни посети и размена на искуства со 
збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината активно да 
учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка. 
 
 Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите 
за интезивирање на развојот на локалната заедница, што како повратен ефект ќе 
обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и нејзината 
одржливост.  
 
 

 
Ред. 
бр. 

 
Активност 

Буџет на 
општина Свети 

Николе  

 
Донација 

1. Организиран престој на 
делегации во Свети Николе 250.000  

2. 

Организирани посети на 
Градоначалникот, членовите 
на Советот на Општината и 
претставници на 
општинската администрација 

200.000 

 

3. 

Учество нанедоволно 
застапените граѓани за 
варолизација на културното 
наследство 

 

150 000 
денари 

 

ВКУПНО: 450.000  
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Финансирање  
 Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна 
вредност од 450.000 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на 
Општина Свети Николе за 2020 година и кофинансирани од страна на домашни и 
меѓународните институции, агенции и фондации.  

 
 Распоредување на буџетските средства 
  Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од 
Буџетот на Општината.  
 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
   

Оваа програма претставува поддршка на заложбите на Општина Свети 
Николе за интензивирање на меѓународната соработка со збратимените општини. 
Исто така, Програмата создава можности за воспоставување на соработка со 
други градови од Балканот, Европа и пошироко, во прилог на исполнувањето на 
предусловите за користење на фондовите на ЕУ и конкретно програмите за 
прекугранична соработка.  
 

1. Организиран престој на делегации во Свети Николе. Програмата ќе 
овозможи престој на делегации во Општина Свети Николе од општините во 
соседството со кои е воспоставена соработка.  

 
2. Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на 

Општината и претставници на општинската администрација. Програмата ќе 
овозможи престој на делегации на Општина Свети Николе во странство како и 
посета на делегации од општините со кои е воспоставена соработка.  
 

3. Учество нанедоволно застапените граѓани за варолизација на 
културното наследство. Се работи за ЕУ проект „ Participation of 
Underrepresented Citizens for the valorization of the Cultural Heritage“ којшто е 
кофинансиран од Europe for Citizens Programme of the European Union. 

 
 

Завршни одредби 
 

  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и 
Комисијата за евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените 
активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и 
поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.  
  
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе“ 
 
 
Бр.  0801-670        Совет на Општина Свети Николе  
04.12 .2019                                 Претседател 
                           ____________________ 
                       Кире Алексов 
 



 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

  
 За објавување на Програма за еднакви можности на Општина Свети Николе за 2020 година бр.  

0801- 671 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 

година.  
 
                                              
 
 
Бр.0901- 675/12                                                       Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                           М-р. Сашо Велковски с.р.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр.5/02),  член 8 од Законот за еднакви можности на мажи и жени 
(,,Службен  весник на РМ,, бр. 6/2012) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита 
(Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата 
одржана на 04.12.2019 година, донесе 
 
 
 

                                             ПРОГРАМА 
за еднакви можности жените и мажите во Општина Свети Николе за 2020 

година 
 

 
Цел на Општината заедно со Комисијата за родова рамноправност е да го 

промовира принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите во 
сите сфери на  јавниот, општествениот и приватниот сектор, кој овозможува 
остварување на нивните права произлезени од законите на Р.С. Македонија. 
Општината во соработка со Комисијата има за  цел да ја инкорпорираат родовата 
перспектива и еднаквите можности во локалната политика, да ја унапредат состојбата 
на жените на локално ниво и да ги реализираат стратешките цели на Националниот 
план за акција за родова рамноправност и на Законот за еднакви можности на жените 
и мажите. 

 Главна задача на Општината и Комисијата е да работат на унапредување на 
состојбата на жените и на обезбедување еднакви можности за мажите и жените на 
локално ниво преку процесот на изготвување и усвојување на политики, нивно 
спроведување, мониторинг и евалуација на постигнатите резултати. Како  задача е и  
вклучување на  родовиот концепт во процесот на проценување на импликациите од 
несоодветната вклученост на жените и мажите во секоја планирана акција како во 
политиките така и во програмите во секоја област. 

Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и 
претставува отстранување на пречките за остварување на еднаквост меѓу жените и 
мажите. Преку промоција на принципот за воспоставување еднакви можности на 
жените и мажите се влијае на отстранување на нееднаквиот третман на жените и 
мажите и се  воспоставуваат услови за воведување на еднакво учество на жените и 
мажите во сите сфери на општественото  живеење. Во тој контекст постигнувањето на 
родова рамноправност значи да се работи со мажите и жените во сите сектори, но со 
посебен осврт на оние кои ги донесуват одлуките и кои влијаат на политиките и 
активностите на локално и на национално ниво. 
 
 
   ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
 
1. Управување со човечки ресурси 
 

Развојот на капацитетите на човечките ресурси на локалната администрација и 
на членовите на Комисијата за родова рамноправност е неопходност заради  
вметнување на родовата компонента во сите локални политики. Преку реализирање 



на едукативни работилници, обуки, семинари би се зајакнале капацитетите на 
човечките ресурси во општината и членовите на комисијата и би се подигнала свеста 
за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, а посебно  во 
процесите на одлучување. Една од можностите за напредок е  да  се соработува со 
Комисијата за еднакви можности во Собранието на Република Северна Македонија и 
да се соработува со соседни општини и комисии за родова рамноправност 
поддржувајќи добри примери и практики од општините и комисиите кои покажале 
извесен напредок по одредено прашање (општина со општина). 

 
 

2. Социјална заштита  
 
 Социјалната заштита како систем на мерки, активности и политики, е насоченa 
кон спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен секој 
човек, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и сопствена 
заштита. Се уште во нашето општество се прикажува родова диспропорција во бројот 
на евидентирани машки и женски корисници на услуги во различни категории. Жените 
се јасно препознаени како доминантно евидентирани жртви на семејно насилство, 
носителки на згрижувачки семејества, жртви на трговија со луѓе, лица што сакаат да 
стапат во брак пред полнолетство, а мажите како лица што злоупотребуваат дрога или 
други психотропни супстанции, сторители на семејно насилство или сторители на 
малолетничка деликвенција. 
 
 
3. Економски развој 
 

Економскиот развој претставува еден од најзначајните фактори и цел во 
постигнувањето на родовата еднаквост, која во себе содржи повеќе елементи 
насочени кон: елиминација на разните форми на дискриминација, промовирање на 
повеќе и подобри работни места за жените, во смисла на број на вработени и квалитет 
на вработувањето и на крај намалувањето на феминизацијата на сиромаштијата, 
промовирање на социјално претприемништво како и нудење на помош при 
регистрирање на жени-земјоделки  од руралните средини. 
 
 
4. Човекови права  
 

Во оваа област општината и Комисијата при општина Свети Николе ќе работи 
на  унапредувањето на женските човекови права и родовата еднаквост, преку  
спроведување на кампањи, трибини и други  активности, насочени кон подигнување на 
свеста и знаењето на јавноста за своите фундаментални права, препознавање на 
дискриминација по основа на пол, со цел воспоставување на еднакви можности и 
отстранување на сите видови на дискриминација. 

 
5. Здравство  
 

Здравството претставува значајна област во која е  неопходно инкорпорирање 
на  родовата компонента. Во оваа област покрај општината ќе се вклучи и Комисијата 
при Општина Свети Николе кои ќе  се залагаат за подобрување на здравјето кај 
жените преку преземање на активности за подигање на свеста на жените за постоење 



на превентивни програми, а посебно залагање за  имлементирање на програмите за 
репродуктивното здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи) на 
локално ниво. 

ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ 
 

− Организирање на разни настани (трибини, јавни расправи, дебати, тркалезни 
маси, едукативни  работилници  иницирани по приоритетни родови прашања и 
еднакви можности); 
 

− Организирање на кампањи за промовирање на еднакви можности; 
 

− Соработување со релевантни НВО и институции и нивно заедничко 
дејствување; 
 

− Соработување со КЕМ при Собрание на РСМ и други комисии за еднакви 
можности; 
 

− Воспоставување партнерство со бизнис заедници; 
 

− Лобирање врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности 
меѓу половите; 
 

− Изработка на стратешки документи релевантни за еднаквите можности. 
 

− Формирање на тело за борба против семејно насилство; 

 

АКТИВНОСТИ Буџет на општина Свети 
Николе за 2020 година 

Спроведување  консултации со жените во  општината и 
изработување  на локален Акционен план за еднакви 
можности на жените и мажите  

30.000,00 

Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание на РСМ и 
други комисии за еднкави можности и НВО 

5,000,00 

Спроведување обука со ученици од средните училишта за 
зајакнување  на капацитетите за препознавање и подигање 
на свеста на  родово базирано насилство   

15,000,00 

Организирање на трибини и други активности, насочени кон 
подигнување на свеста за своите фундаментални права, 
промовирање на женските човекови права и родовата 
еднаквости  препознавање на дискриминација . Соработка на 
проекти со локалните НВО кои работат на оваа 
проблематика, Националната мрежа за борба против 
семејно насилство , со Македонско женско лоби, UN Women , 
соработка со Домот на културата “Крсте Мисирков” од Свети 
Николе и на барање на други институции  

15.000,00 

Спроведување на активности /кампањи по повод месец на 
борба против  рак на дојка и  навремена здравствена 
заштита на жените  и остварување на соработка за проекти 
на  КЕМ,  НВО и институции   

20.000,00 

 

 



Формирање на тело за борба против семејно насилство, и 
спроведување на кампања за 16 меѓународни дена за борба 
против  семејно насилство  и другите видови на насилство 
врз жените 

15.000,00 

                                                                                                   
ВКУПНО 

100.000 

 
 

За реализација на претходно наведените активности, средствата ќе се обезбедат од 
Општина Свети Николе во износ од 100.000 денари. 
 

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Свети Николе”. 
 
 
 
 
Бр.0801-671                Совет на Општина Свети Николе  
04.12.2019                                       Претседател 
Свети Николе        ____________________ 
                            Кире Алексов 
 



 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

  
 За објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот 

економски развој во 2020година бр.  0801- 672 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
 
                                          
Бр.0901- 675/13                                                      Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                             М-р. Сашо Велковски с.р. 
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Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02 и 
Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата одржана на 04.12. 2019 година, донесе 
  

  ПРОГРАМА  
за активностите на Општина Свети Николе во областа на  

Локалниот економски развој во 2020 година  
 
Вовед 

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски 
развој се подготвува и се усвојува врз основа на надлежностите на локалната самоуправа кои 
произлегуваат од Законот за локална самоуправа, Статутот на општина Свети Николе, други 
позитивни законски одредби и препораките на Европската Унија за забрзување на процесот за 
децентрализација и креирање на буџетите на единиците на локалната самоуправа согласно 
транспарентно и плански усвоените развојни документи. 
Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува: 

Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на 
развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на 
развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој 
контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и 
промовирање на партнерство“. 

Во 2020 година во областа на локалниот економски развој одделението за Локален економски 
развој и јавни дејности  согласно надлежностите ќе продолжи со директна реализација на веќе 
започнатите проекти и со аплицирање на нови. Во текот на 2019 година активно се работеше на 
изработување на документација за нови проекти, но и апликација на постоечките кон отворените 
повици како од Владата и надлежните министерства и институции, така и кон меѓународните 
отворени фондови и програми наменети за развој на општините. 

Реализација на Стратегијата за ЛЕР како и Интегрираниот план за локален развој останува 
приоритет, а имплементација на поголем број на проекти во насока на подобрување на понудата 
на Свети Николе како посакувана   дестинација   за   туризам,   развој   на   локалната   економија   
преку подобрување на општите услови за развој и подобрување на инфраструктурата и подготовка 
на јавните објекти за подобра искористеност се само дел од овие цели. Соработката  со  
партнерите  од  национално ниво  како  и  Делегацијата  на  ЕУ  во Македонија, амбасадите во 
Македонија и останатите донатори повторно ќе бидат на високо ниво  со  цел  реализација  на  
проекти  од  заеднички  интерес  на  територијата  на Општина Свети Николе. 

Во соработка со останатите оделенија и Сектори релевантни за економскиот развој, 
Одделението за локален економски развој и Јавни дејности  се  фокусираше  на  подготовка  на  
апликации  и  проектно-техничка документација за проекти од домашните и меѓународните 
фондови. 
 
Развојни приоритети 

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски 
развој во текот на 2020 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој 
според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален економски развој и интегрираниот 
план за локален развој како и други стратешки документи на Национално, регионално и 
меѓународно ниво. Во 2020 година Општината ќе ги насочи своите активности кон поддршка на 
развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, поддршка 
на рурален развој и промоција на алтернативни форми на туризам – како можност за создавање на 
дополнителни приходи во општината и нови вработувања за мажите и жените. 
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Основна Цел  
Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку 

реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби  на Општина 
Свети Николе.  
 
Генерална Цел на програмата 
Континуиран развој на капацитетите на општина Свети Николе за привлекување инвестиции, 
намалување на невработеноста преку развој и реализација на проекти, како и промоција на 
општината. Активна имплементација на добиените и аплицирање на нови проекти од домашни и 
меѓународни фондови. Следење и имплементација на стратегиите за развој на Општина Свети 
Николе. 
 
Специфичкни цели на програмата 

Динамичен  локален  економски  развој  преку  континуирано  зајакнување  на капацитетите 
за привлекување инврестиции и овозможување добра бизнис клима за развој на јавните приватни 
партнерства.Искористување на расположиви домашни и меѓународни фондови. Континуирано 
подобрување на енергетската ефикасност. Зајакнување на административните капацитети за 
стандарди, обуки и тренинзи за имплементација на проекти. Зајакнување на капацитетите за 
бизнис и туристичка промоција на општината на домашен и меѓународен план. 
 
Носители на програмските активности 

Носител на Програмата за Развој е Одделението за Локален екомоски развој и јавни дејсноти на 
општина Свети Николе кој во соработка и координација со Градоначалникот ја изготви оваа 
Програма и истите ќе биде одговорни за реализација на програмските активности. 
 
Очекувани резултати 

Интензивиран локален економски развој преку континуирано зајакнување на капацитетите за 
привлекување инвестиции. Реализирана бизнис и туристичка промоција на општината Свети 
Николе на домашен и меѓународен план. Зајакнати капацитети за промоција на Општината и 
привлекување инвестиции. Зголемена енергетска ефикасност на објектите под надлежност и во 
сопственост на Општина Свети Николе. 
 
Програмски активности 

Проектите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој ќе бидат 
насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените 
развојни и структурни приоритети. За реализација на активностите во 2020 година, предвидените 
активности, генерално можат да се групираат во следниве поглавја: 

 
− Поддршка на локалниот економски развој 

− Екологија Енергетска ефикасност 

− Туризам 

− Поддршка на регионалниот економски развој 
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Поддршка на локалниот економски развој 
 

 
Ред. 
бр. 

Активност 

Буџет на 
општина 

Свети Николе 
2020 

Донација  
 

1.  
Одржување на редовни состаноци 
на локалниот економско - 
социјалниот совет 

30 000  

2.  

Зајакнување на капацитетите за 
локален економски развој и 
Подготовка на проекти и стратегии 
(преводи,консултантски 
услуги,учество на стручни обуки, 
тренинзи,семинари, работилници, 
конференции и сл.) 

 
 

80.000 

 

3.  Проект - Општинско корисна работа 
 

205 200 
 

280 800 

4.  
Конкурс за идејно решение за 
градски базен во Општина Свети 
Николе 

60.000  

5.  

Услуга за информирање и едукација 
на јавноста за придобивките и 
одговорноста на граѓаните во 
единицата на локална самоуправа 
преку креирање на одржлив систем 
на комуникација и комуникациски 
менаџмент  

 
 

200.000 

 

ВКУПНО: 575. 200 280 800 
 
 
-Во 2020 година се задолжува одделението за Локален економски развој да во соработка 
со сите спортски работници вработени во јавните институции кои се под надлежност на 
Општина Свети Николе изработат Стратегија за развој на спортот во Општина Свети 
Николе.  
 
 
 
 
 

Екологија и Енергетската ефикасност 
 

 
Ред. 
бр. 

Активност 

Буџет на 
општина 

Свети 
Николе2020  

Донација  
 

6.  Изработка на студија за 
гасификација 

300 000  

7.  Имплементирање на мерки и 
активности за енергетска 

60 000  
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ефикасност во објекти во 
сопственост на Општина Свети 
Николе 

8.  Поставување на мерна станица за 
мерење на квалитетот на воздухот 

500.000 
 

 

9.  Основен влог за Формирање на ЈП 
за преработка на отпад 

150 00  

10.  Изработка на планска документација 
за екологија 

150.000  

ВКУПНО: 1.160.000  
 

 
 
 
 
 
 
 

Туризам 
 

 
Ред. 
бр. 

Активност 

Буџет на 
општина 

Свети 
Николе2020  

Донација  
 

11.  Студија за развој на туризам во 
општина Свети Николе 

 
40 000 

 

12.  Дизајн и печатење на промотивни 
материјали 

100 000  

13.  
Награда за избор на најдобро 
решение за знаме и грб на Општина 
Свети Николе 

50 000  

ВКУПНО: 190 000  
 
 

Поддршка на регионалниот економски развој 
 

 
Ред. 
бр. 

Активност Предвидени 
средства (ден.) 

14.  Учество во финансирање на Центарот за  
развој на Вардарскиот плански регион  

184.850 
(10 ден./жител) 

ВКУПНО: 184.850 
 
** Општина Свети Николе е во исчекување на повици за алицирање, во коишто ќе има 
потреба од сопствено финансиско учество, поради што организацијата и реализацијата на 
самата -фпрограмата ќе се прилагодува на фазите на имплементација на веќе одобрените 
и евентуалната имплементација на нови проекти финансирани од домашни и меѓународни 
организации 
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Финансирање  
 
 Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност 
од 1.760.050,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети 
Николе за 2020 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните 
институции, агенции и фондации.  
 
Распоредување на буџетските средства 
  Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на 
Општината.  
 
Завршни одредби 

  Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи 
реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува 
иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините 
цели.  
  Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Свети Николе“.  

 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
− Поддршка на локалниот економски развој 

 
1. Одржување на редовни состаноци на локално економско - социјалниот совет. По 
основањето на економскио - социјален совет, чија цел е да претставува место на коешто 
ќе се води континуиран дијалог помеѓу локалната самоуправа и бизнис секторот од 
Општина Свети Николе и ќе се овозможи навремено препознавање на проблемите на 
мажите и жените, создавањето на иницијативи, како и подобрување на целокупната 
економско - социјалната клима и трговската понуда во Општина Свети Николе.  
 
2. Зајакнување на капацитетите за локален економски развој и Подготовка на проекти 
Успешноста на реализација на зацртаните проектни активности на вработените во 
одделението за Локален Економски Развој е најдиректно поврзано со степенот на нивната 
обучност и стручност. Бидејки се работи за сложена и комплексна проблематика согласно 
Европските стандарди, неопходно е континуирано подигнување на капацитетите на 
човечките ресурси во одделението за Локален економски развој и Јавни дејности. Доказ за 
важноста на оваа проблематика е и тоа што во Европските претпристапни фондови (ИПА), 
цела една компонента е посветена токму на овој процес на континуирано стекнување на 
нови знаење и приближување кон европските стандарди. 
Оваа програма за подигнување на капацитетот на човечките ресурси, планирано е да се 
оствари преку: Учество на стручни обуки, тренинзи, семинари, работелници, конференции, 
Превод на стручна и проектна литература, Консултанти услуги за специфични проектни 
активности. 
При селекција на учесници општината ќе поттикне и учество на жените 
 
3. Проект општинско корисна работа. Проект  поддржан од UNDP, Агенцијата за 
вработување и Министерството за труд и социјална работа, која има за цел да овозможи 
социјално вклучување на невработените лица преку нивно ангажирање на определено 
скратено време. Како и цел преку обезбедување на услуги од социјалната сфера да 
помогне на лица кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма 
се ангажираат 14 лица,при што ќе се води сметка за родова застапеност и истите ќе бидат  
ангажирани во ОУЈДГ „Рахилка Гонева“ и Деневниот центар за лица со посебни потреби, 
ООУ „Гоце Делчев“, ООУ Кирил и Методиј“. 
 

− Екологија Енергетска ефикасност 
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4.   Имплементирање на мерки и активности за енергетска ефикасност во објекти во 
сопственост на Општина Свети Николе. Реализирање на мерки за енергетска ефикасност 
согласно Програмата за енергетска ефикасност на Општина Свети Николе 2018-2021 
 
5. Поставување на мерна станица за мерење на квалитетот на воздухот. Во текот на 
2019 беше доставен Амандан за поставување на мерна станица за мерење на квалитетот 
на воздушот, истиот Амандман беше усвоен од страна на Советниците на  Општина Свети 
Николе и како таков се најде во Програмата за за активностите на Општина Свети Николе 
во областа на Локалниот економски развој за 2019 година, поради нереализирање на 
истата се предвидува во оваа програма со цел да се Постави мерна станица со којашто 
ќе се врши постојан мониторинг на амбиенталниот воздух во Општина Свети Николе. 
 
6. Основен влог за формирање на ЈП за преработка на отпад. Средствата наменети за 
Основен влог за формирање на ЈП за преработка на отпад однсоно предтретман на 
отпадот од Општина Свети Николе 
 

− Туризам 
 
7. Студија за развој на туризам во општина Свети Николе.  
Како појдовна точка во равојот на алтернативниот туризмот како економска гранка со 
потенцијал во општината, е спроведување на истражување со цел изработка на студија од 
страна на стручни лица од оваа област.Со земање во предвид на сите фактори кои влијаат 
на натамошниот развој ќе произлезат сите туристички мотиви на територијата на 
општината кои имаат потенцијал да бидат двигатели на развојот на туризмот на овие 
простори. Согласно резултатите од истражувањето ќе се утврди туристичка понуда, начин 
и средства за промоција на истата пред потенцијалните туристи и љубители на 
алтернативните форми на туризам. Еден од критериумите за изработката на студијата за 
алтернативен туризам ќе биде анализа на влијанието на политиката врз можностите на 
мажите и жените во развојот на алтернативниот туризам, вклучително и побарувањата и 
потребите за помош, поддршка и стручно усовршување на жените како еден од главните 
конституенти во развојот на алтернативниот туризам. Средствата се предвидени за 
печатење на истата студија. 
 
8. Дизајн и печатење на промотивни материјали. Средствата се предвидени за 
печатењеи и дизајн на рекламени и промотивни материјали за потребите на Општина 
Свети Николе. 
9. Награда за избор на најдобро решение за знаме и грб на Општина Свети Николе. 
Средствата ќе се искористат за наградување на најдоброто и најрепрезентативно решение 
по спроведен јавен повик/конкурс. 
 

− Поддршка на регионалниот економски развој 
 
10. Учество во финансирање на Центарот за  развој на Вардарскиот плански регион. 
Согласно Законот за рамномерен регионален развој, во рамки на Вардарскиот плански 
регион се формираше Центар за развој на регионот. Секоја од општините во регионот 
потребно е да оддели буџетски средства неопходни за финансирање на работата на 
центарот во износ од 10/ден по жител. Центарот функционира и работи според 
Стратегијата за развој на Вардарскиот плански регион, во чија изработка активно 
учествуваше и општина Свети Николе. Овие средства се однесуваат за успешно 
функционирање на Центарот и покривање на дел од режиските трошоци за вработените 
лица во истиот.  
 
Бр.0801-672                   Совет на Општина Свети Николе 
04.12.2019 година                                                           Претседател, 

                          ____________________ 
Свети Николе                                                    Кире Алексов 



 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  

 За објавување на Програма за  активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО 
секторот за 2020 година  бр.  0801- 673 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата 
одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
 
                                             
Бр.0901- 675/14                                                       Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                          М-р. Сашо Велковски с.р.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 43 
седница одржана на 04.12.2019 година, донесе  

  
 

   ПРОГРАМА  
 

за активностите на Општина Свети Николе  
за поддршка на НВО секторот во 2020 година  

 
I. ЦЕЛИ  

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за 
поддршка на НВО секторот во 2020 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.  
4. Поддршка на социјално хуманитарни здруженија во организации одновани со 
закон а кои Согласно Стаут се организации коишто се непрофитни, хуманитарни, 
незавнисни органиции на граѓани кои во својата работ аго промовираат 
волонтеризмот. 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПОДДРШКА НА НВО 

Буџет на Општина Свети 
Николе за  

2020 година 

Р.бр Назив  Наслов на проектот/ 
активноста 

1.  Здружение на пензионерите на Општина Свети 
Николе 

Активности на Здружение на 
пензионерите на Општина 
Свети Николе   

50 000 

2.  Здружение на бегалци од Егејска Македонија 
Беломорци 

Посета на Ѓаково во Р. 
Србија како едно од 
прибежиштата на Бегалците 
од Егејска Македонија 

20 000 

3.  Здружение на инвалиди на трудот Програмски активности 30 000 

4.  Црвен Крст Развој на крводарителството 
2020 
Поддршка на традиционални 
активности, Ден на гладта, 
Недела на грижа за стари 
лица, Превенција од болести 
на зависност, Недела на 
борба против Сидата 
 

30 000 

5.  Извиднички одред Гоце Делчев  
 

Младински активизам 150 000 

6.  Општински одбор на Сојузот на борците од 
народно ослободителната и антифашистичката 
војна на Македонија 1941-1945за Свети Николе 
и Лозово 

Обележување на значајни 
настани и личности од  
народно ослободителната и 
антифашистичката војна на 
Македонија 1941-1945 
поврзани со македонската 
борба за независност од 
поблиско и подалечното 
минато 

30 000 

7.  Граѓанска иницијатива на жени – ГИЖ  Свети 
Николе 

Слушни го гласот на 
руралната жена 

60 000 
 

8.  Градско мандолинско друштво Свети Никола Годишна програма на  
Градско мандолинско 
друштво Свети Никола 

100 000 

9.  Организација на жените на Општина Свети 
Николе 

Заедно во борба против рак 
на дојката 

150 000 

10.  Доброволно противпожарно друштво Свети 
Николе 

Буџетирање активности на 
ДПД Свети Николе за 2020 

90 000 

11.  ЗГ ИИлинденски Марш – Поп Мартин 2007 Програмски активности 10 000 

                                                                            
ВКУПНО: 

/ 720 000 



Сите корисници на средства од Буџетот од оваа Програма во своите извештаи за 
спроведување на активности треба да достават и статистички податоци за 
опфатот на девојчиња/момчиња и мажи/жени како директни учесници. Ваквите 
извештаи се услов за повторно учество на јавните огласи во  наредните години при 
донесување на Буџети на Општина Свети Николе. 
 
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 2020 година, ќе 
бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.  

 
 
 
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. 
 
 

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“.  
 
 
 
                                                                          



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.  

 

 
 
 

 
Бр.0801-673                                             Совет на Општина Свети Николе             
  04.12 . 2019 година                                     Претседател, 
  Свети Николе                                                ________________________      
              Кире Алексов 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на 
РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (,,Службен гласник на Општина 
Свети Николе, бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
 
  

 За објавување на Програма за  изградба, реконструкција  и  одржување  на  локални патишта  и 
улици во oпштина  Свети  Николе  во 2020 година бр.  0801- 674 што Советот на Општина Свети 

Николе ја донесе на седницата одржана на ден 04. 12. 2019 година.  
 
 
 
Бр.0901- 675/15                                                        Општина Свети Николе 
04.12. 2019 година          Градоначалник, 
Свети Николе                                             М-р. Сашо Велковскис.р.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 

Врз основа на Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ”  бр.  
26/96,  40/99,  96/2000,  29/02,  68/04  и  84/2008),  Советот  на Општина Свети 
Николе на 43 седницата одржана на ден 04.12.2019  година ја донесе следната 
 
 
 
 

 
                                             ПРОГРАМА 

 
за изградба,реконструкција и  одржување на  локални патишта и 
улициво oпштина Свети  Николе во 2020година 

 
Општи одредби: 

 
Оваа Програма претставува синтеза помеѓу потребите за 

одржување на постојната локална патна мрежа,  нејзината неопходна 
реконструкција како ипланирањата за изградба на нови локални патишта 
на ниво на oпштина Свети Николе од една страна, како и 
изградба,одржување и реконстрикција на улиците во град Св.Николе и 
пошироко во oпштината. 

Потребите од пробивање,модернизација и одржување(тековно и 
инвестиционо)на локалните патни правци отсекогаш биле и се од перманентно 
значење за комуникација помеѓу населените места во општината. Исто така, 
патот заедно со водоснабдувањето и некои други основни предуслови за живот 
на човекот се основните потерби за развојот на стопанските капацитети од сите 
сфери на животот.Во таа насока, општината Свети Николе како 
земјоделскосточарски регион во распространето ридскопланинско подрачје,со 
доизградбата на потребната локална патна мрежа до сите населени места може 
да се претендира на подинамичен развој, особено на сточарството, 
полјоделството,ловот,и планинскиот туризам во северозападниот дел на 
општината вотаканарачениот“Ѓуришки регион”. 

Без постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу 
луѓето,размената на добра,до туротнастока, асотоаисекаква појаваи 
иницијатива би се соочила со плоблеми уште во стартот. Токму од тие причини 
општина Свети Николе, посветува исклучително внимание на изградбата, 
одржувањето и реконструкцијата на постоечката патна мрежа,но ќе се залага за 
пробивање и изградба на локална патна мрежа до населените места каде тоа 
досега се уште не е сторено. 

Потребите за развојот на локалната  патна мрежа се уште се големи и 
ако досега постигнатите резултати посебно во последните десетина години се 
видливи и дадоа друг белег на Општината .Ако кон сето ова се додаде и 
нејзината географска местоположба и потребата од регионално и магистрално 
поврзување на целиот источен регион кон главниот град  на Република   
Северна Македонија , кој  според  сите природни правци логички би било да 
поминуваат  низ општина  Свети   Николе, тогаш се добива слика за потребите 
од развојот на патната мрежа во општината и сите  патни правци. 

 
Локални патни правци за зимско одржување: 

 
Во Општина Свети Николе,како локални патни правци сеутврдени:
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1. Локаленпат број1,од село Амзибегово,спојсорегионален патР-105,до 
село Црнилиште,водолжинаод 3,56км,ширинана коловозот3,50 м 
асфалтидодатнибанкиниодпо 1,00метарод дветестранинапатот;делумно 
1,8км 

2. Локален пат број2,од селоЦрнилиште до спојот со магистралниот 
патМ-5кај село Сарамзалино,во должи на од 
2,74км,кој е асфалтиран; 

3. Локален пат број3,од село Пеширово до село Црнилиште,во 
должинаод 1,4км,и ширина на коловозот од 5,5м, асфалтиран 

4.Локален пат број 4,спој од регионален патР-105,кон село Ерџелија до 
село Мустафино, во должина од 7,7км и ширина на коловозот од 5м   
изработено да асфалт како и банкини од двете страни од по1м; 

5.Локален пат број 5,од село Ерџелија кон село Кадрифако во до спојот 
со магистралниот пат М-5кај,   во должина од2,5,кми ширина на 
коловозот од 5,5мизработен од асфалт; 

6. Локален пат број6,од регионален пат Р-201,кај место викано 
“ПустоВалевци”  до село  Д.Ѓуѓанци, во  должина  од3,15км, ширина на 
коловозот од 3,00м изработено до асфалт и банкини двапати по1м; 

7.  Локален пат број7,спој од регионален пат Р-201,кај место викано 
“Пусто Валевци” до село Стањевци, во должина од 
3,1км, ширина на коловозот од 5,00 м изработен од асвалт и банкини два 
пати по1м; 

8. Локален пат  број 8, од Свети  Николе до село  Кнежје, во должина од 
2,51км,ширина на коловозот од3,00м изработен од асвалт и банкини 
двапати по1м; 

9.Локален пат број 9,од село Горобинци до село Сопот,во должина 
од3,42км,ширина на коловозот од 3,50м изработен од асвалт и банкини 
двапати по1м; 

10.Локален пат број10,од село Сопот преку село Преод до село 
Малино,должина од10,87км,ширина на коловозот од3,5м изработен од 
асвалт и банкини двапати по1м; 

11.Локален пат број11,спој со магистрален пат”ОвчеПоле”до село 
Богословец,во должина од4,7км,ширина на коловозот од 
5,00м земјен пат; 

12.-Локален пат број 12, од село Преод до село Крушица, во должина од 
3,5км,земјен пат; 

13.Локален пат број13,спој со магистрален патМ-5кај”Овче Поле”,до 
село Делисинци,во должина од 2,5км,ширина на коловозот од 5,00м 
земјен пат; 

14.Локален пат број14,од село Д.Ѓуганци д селоГ.Ѓуѓанци, во должина од 
3,3км пробиен патен правец; 

15.Локален пат број15,одсело Г.Ѓуѓанци до село Строиманци, 
Во должина од 3,2км,исто така пробиен 

16.Локален пат број16,одсело Немањици до село Макреш,во должина од 
5,64 км,непробиен; 

17.Локален пат број 17,спој со регионален патР-210,кај село Мечкуевци 
до село Ранченци во должина од 1,4км,и ширина на коловозот од 
5м,асвалтиран; 

18.Локален пат број18,од село Ранченци до село Патетини,во должина 
од 3,2км,и ширина на коловозот од 4м-асфалтиран;да
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19.Локален пат број19 ,од село Немањиц и преку Буриловци до село 
Ерџелија,во должина од 14,1км,земјен пат; 

20.Локален  пат  број  20,  од  село  Буриловци  преку  село Арбасанци  до   
село  Стануловци     во  должина  од   4,2   км непробиен земјен пат; 

21.Локален пат број21,од село Малино преку Алакинци до село 
Стањевци,во должина од 6,7км,непробиен земјен пат; 

22.Локален пат број22,спој од регионален пат Р-201,кој село Мездра до село 
Орел во должина од 3,51кми ширина на коловозот од 3м изработен од асфалт 
како и банкини од двете страни од по1м; 

23.Локален пат број 23,село Крушица до спој со пат Малино- Сушица,  во 
должина од 4км тампониран,од кој 2,0км е и асфалтиран. 

  
Исто така во оваа програма за зимско одржување подлежат и сите улици од град 
Свети Николе. 

 
Локалнипатниправци   за реконструкција ипланирана изградба:  

 
1. Локаленпат за реконструкција ,спој надвозник на Автопат А5до село 

Ерџелија во должина од3,км и ширина на коловозот од4,0 метри комплетна 
реконструкција 

2. Локаленпатза изградба,спојклучка м.в.Преодски ливади до с.Алакинци со 
во должина од 3,3км,ширина на коловозот од 4,0м земјен пат и е потребно  
истиот да  се  асфалтира; 

3. Локаленпатза  изградба  од   спојклучка  магистрален  пат Штип- Велес до 
с.Делесинци,во должина од 2,5 км ширина на коловозот од4,0м земјен пат  и  е  
потребно  истиот  да   се асфалтира; 

4. Локаленпат  за  изградба  од  с.Преод  до с.Трстеник,  во должина од 3,1км 
ширина на коловозот од 4,0м е земјен пат и е потребно истиот да се асфалтира. 

5. Локален пат за изградба, од село Долно Ѓуѓанци до село Горно   Ѓуѓанци  
во  должина  од  3.3  километри,  ширина  на коловозот од 4.0земјен пат и е 
потребно истиот да се тампонира и асфалтира. 

6. Локален пат Преод-Крушица во должина од 3,5 км комплет изведба              
(моментално е земјен) 

7. Локален мегуопштински пат Горобинци-Иванковци во должина од 6,15 кмза 
изградба(земјен пат) 

8. Локален мегуопштински пат Кнежје-Гузумелци во должина од 3,5 км за 
изградба(земјен пат) 

9. Локален мегуопштински пат Црнилиште-Милино во должина од 9,1км за 
изградба_(земјен пат) 

10. Локален мегуопштински пат Мустафино-Врсаково во должина од 4,9км за 
изградба(земјен пат) 

11. Лента за исклучување и вклучување од регионален пат Р 1204до ГП бр.1 од 
ЛУПД за изградба на лесна и незагадувачка индустрија на КП 704, 705, 706 и 
707 мв Меѓуендеци КО Амзабегово  во должина од130 метри и ширина на 
коловозната лента од3,0 метри комплетна изградба 
 
Од  вкупната локална патна мрежа во должина 9,0км ( ширина 4,0метри) 

или  со  површина  од 36.000,00 м2  се  за реконструкција на постоечки  асфалт. 
 
 
 
Од вкупната локална патна мрежа во должи на9,4 км(ширина4,0 метри)или со 
површина од37.600,00м2 се за изградба на пат со тампонирање и асфалтирање 
на истиот. 
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Програмата за изградба,реконструкција и одржување на локални  
патишта и   зимско  одржување  на улици во општина Свети Николе,за 
2020година како извори за финансирање ќе ги има следниве: 

 
А. ИЗВОРИНАФИНАСИРАЊЕ  

   
1. Трансфери од магистрални и регионални 

патишта 
       3.293.294 

.   
 Вкупно:         3.293.294 

 
 
 

Вака  планираните  средства  во  2020година  ќе   бидат потрошени  
за изградба на нови  и одржување на постоечките локални патишта и 
улици како и зазимско одржување во тековната година и тоа по следниот 
распоред на: 

 
  РАС ХОД И  
 
ЈД 

 
ЈД 0 

Изградбаи реконструкцијаналокалн 
патиштаи улици 

 

  Изградба иреконструкцијаналокални 
патишта 

 
2.425.038 

 
- 

  
Зимскоодржувањеналокалнипатишта 

 
      868.256 

    
    
   

Севкупно: 
 

       3.293.294 
    

 
Реализацијата на ова Програма воглавно ќе зависи од приливот на 

планираните средства во сите ставки од приходите. 
Доколку не се обезбедат палнираните средства,    општина Свети Николе  

ќе   определи  приоритет  на  планираните   објекти   по  оваа Програма,како и 
степенот на реализација во рамките на обезбедените финансиски средства и 
други предуслови за отпочнување на работа. По потреба Програмата може да 
биде дополнувана,променувана.  

 
ЗАВРШНИОДРЕДБИ: 
Оваа Програма стапува на сила  со денот на донесувањето,а ќе се 

објави во  „Службен  гласник на   општина  Св.Николе”. 
 
 
 
Бр.0801-674 
Свети Николе 
04.12.2019год. 

СоветнаОпштинаСветиНиколе 
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