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 шестата
седница одржана на 28.12.2021 година, донесе:

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Свети Николе
во областа на образованието во 2022 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
2022 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање
остварување на целите на оваа Програма и тоа:
- Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање
образовниот процес со реализирање на втората фаза од процесот
децентрализација на образованието;
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1. ПРИХОДИ
Р.бр.

Блок дотација по соодветна програма

1

Основно образование- блок дотација

БУЏЕТ 2022

102.095.000

3

Средства од Буџетот на општината-основно
образование
Самофинансирачки- основно образование

4

Донација основно образование

5

Самофинансирачки- средно образование

3.650.000

6

Средно образование-блок дотација

37.500.000

7

Средства од Буџетот на општината-средно образование

8

Донација Средно образование

2

Вкупно:

5 592.691
943.298
0

183.000
5.997.873
155.961.862

1

2. РАСХОДИ

Буџет на
Општина
2022

МОН-202

СОПСТВЕНИ
ПРИХОДИ 2022

Вкупно
Буџет 2022

Р.бр

I- АКТИВНОСТ

1-N1464990

Прогласување најдобар ученик
основно образование

27.000

27.000

2

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

62.691

62.691

3.N1425990

Оперативни расходи основно
образование

3.000

3.000

4-N1464990

Награда за талентирани ученици за
основно образование и нивните
ментори

200.000

200.000

5-N1423410

Новогодишни пакетчиња за ученици
од основно образование

300.000

300.000

5

ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (1+2+3+4)

6-N2464990

Прогласување на најдобар просветен
работник средно образование

7-N2464990

Награда за талентирани ученици за
средно образование и нивните
ментори

9-N2464990

Прогласување најдобар ученик
средно образование

0

592.691

0

592.691

18.000

18.000

150.000

150.000

15.000

15.000

2

10

ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (6+7+8+9)

Р.бр.

II-Активност -Капитални инвестиции

11NBO482920

Изградба на балон спотрска сала во
ООУ Даме Груев с. Ерџелија

183.000
МОН

183.000

Општина
5.000.000

5000000

ВКУПНО капитални инвестиции

5.000.000

5.000.000

Р.БР.

III. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА

12

Блок дотација – основно
образование - плати

87.913.240

87.913.240

13

Блок дотација – основно
образование - материјални трошоци

14.181.760

14.181.760

14

блок дотација – средно образование
–плати

35.417.668

35.417.668

15

блок дотација – средно образование
–материјални трошоци

2.082.332

2.082.332

16

Приходи од донација средно
образование

5.997.873

5.997.873

17

Приходи од самофинансирањеосновно образование-оперативни
расходи

18

Приходи од самофинансирањесредно образование-оперативни
расходи
Вкупно:

МОН

145.592.873

Општина

5.775.691

943.298

943.298

3.650.000

3.650.000

4.593.298

155.961.862

3

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 2022година.
Општина Свети Николе има поднесено до Министерство за финансирање
за финансиски средства за следниве градежни активности:
-Реконструкција на фасада и адаптација на санитарните јазли во СОУ”
Кочо Рацин” во износ од 8.570.000 денари.
- Адаптација на училишната зграда ,замена на водовод и канализација ,ПП
заштита ,електрична инсталација и поставување на парно греење во ОOУ
“Гоце Делчев “с. Горобинци во износ од 3.640.000 денари.
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 со денот на донесувањето и ќе се објави во
„Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801- 1305
28.12. 2021 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николe
Претседател,
_______________________
Валерија Ивановска
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