
Врз основа на член 22, ст 1, т. 6 и чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл. весник на РМ” бр.5/02)Советот на Општина Свети Николе на 23 
седницата одржана на 21.12.2022 год.,донесе: 

 
 

 ПРОГРАМА 
 за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

спорт и млади во 2023 година 
 

I. Вовед 
Спортот претставува секоја форма на физичка активност преку повремени 

и/или организирани учества и цели кон изразување и подобрување на физичката 
подготвеност и менталната благосостојба, создава социјални врски или пак 
постигнува резултати во натпреварување на сите нивоа. Спортот придонесува за 
личен и социјален развој преку креативни активности, рекреативни ангажмани и 
градење на здрави животни навики кај индивидуите, а особено оваа активност 
помага за физичка и ментална благосостојба кај младите момчиња и девојчиња. 
Нашата визија е да се унапреди и родовата рамноправност во спортот на локално 
ниво. Сметаме дека во блиска иднина Општина Свети Николе во своите програми, 
стратегии како и преку низа други мерки треба да овозможи подеднакво 
вклучување на мажите и женските спортисти и да се создадат оптимални услови за 
спортување како на едната така и на другата група. Потребно е постојано да се 
следат и идентификуваат можностите за влијаење на политиките на локално и 
национално ниво, подготвување на препораки за надминување на родовата 
дискриминација во спортот и подобрување на домашната законска легислатива и 
стратешките документи. Меѓу нашите цели исто така се и воспоставување на 
дијалог помеѓу општината и младите (м/ж) и институционален развој за прашањата 
поврзани со нив при што се продлабочува начинот на вклучување на момчињата и 
девојчињата во локалната заедница, согласно законот за младинско учество и 
други законски и стратешки документи. 

 
Принципите за родова еднаквост се вклучени како едни од основните принципи во 

Оваа програма. Во тој поглед, термините кои се користат во оваа програма за лица од 
машки род или во множина (на пр: „претседател", „млади", „ангажирани лица", „член", итн.) 
се неутрални и се однесуваат и на мажи и на жени. 

II. Законски рамки според кои се подготвува самата програма  
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на 

спортот и младите за 2023 е направена врз основа на основните одредби од 
Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 
81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 
55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 98/19 и 244/19) и Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” бр.5/02), 
како и Законот за младинско учество („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 10/20) 

Во областа на спортот надлежностите на општините во смисла на овој 
закон, се:  

- развојот на масовниот спорт и рекреативните активности на мажите и 
жените, опфатен во програмите на спортските и спортско рекреативните клубови, 
во реализација на училишниот и студентскиот спортски систем, спортот за сите, а 
особено спортско-рекреативните активности на машки и женски лица со 
попреченост;  



- организирање на спортски приредби и манифестации, поддржување на 
систем на натпревари на општинско ниво, во одредени спортови и категории, 
поддржување на традиционалните спортски натпревари и манифестации, од 
национален и меѓународен карактер, поддржување на училишниот и студентскиот 
систем на натпревари, системот на манифестации и форми на натпревари за 
машки и женски лица со попреченост, како и масовните спортско-рекреативни 
активности на мажите и жените;  

- одржувањето и изградбата на објекти за спорт, утврдување на мрежата на 
спортските објекти, нивно класифицирање, одржување, користење и опремување, 
пла-нирање и изградба на современи спортски објекти и определување на 
рекреативни зони за масовно спортување;  

- поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови и 
професионалните спортски клубови регистрирани на подрачјето на општините;  

- поддржување на општинските сојузи, како највисока форма на 
организирање, искажана во сублимирање на активностите и потребите на 
спортските клубови на подрачјето на општината, обезбедувајќи просторни, 
материјални и кадровски услови за нивно функционирање. 

 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спортот и 
младите за 2023 е направена и врз основа на Законот за младинско учество и 
младински политики. Цел на овој закон е да обезбеди:  

- креирање и спроведување на политика на млади девојчиња и момчиња на 
сите нивоа преку повеќе секторски пристап, поаѓајќи од потребите и 
интересите на младите;  

- зајакнување на учеството на младите девојчиња и момчиња во процесите 
на креирање на политики за млади, активно информирање, промоција и 
заштита на интересите на младите (м/ж), како и зајакнување на свеста за 
важноста на момчињата и девојчињата и нивната општествена улога;  

- промовирање меѓугенерациско партнерство за поддршка на учество на 
младите (м/ж) во процесот на донесување на одлуки и политики;  

- поддршка и унапредување на младинското организирање;  
- поттикнување на структурен дијалог на национално и локално ниво;  
- поттикнување на волонтерство, младински активизам и младинската работа 

и  
- поттикнување на личен, професионален и социјален развој кај момчињата и 

девојчињата. 
 

III. Цели  
Главни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 

областа на спортот и младите за 2023 година е афирмирање на Општина Свети 
Николе како Општина во којашто има развиена спортска активност на населението 
во општина која создава услови за развој и поддршка на програмите за спорт и 
спортско-рекреативните активности на спортските клубови, здруженија и 
организации од територијата на Општина Свети Николе. Општината преку 
организациската поставеност на активностите во областа на спортот ќе придонесе 
за зголемување на опфатот со спорт на момчињата и девојчињата, мажите и 
жените, и на машките и женски лица со попреченост.  

Момчињата и девојчињата голем дел од своето време го поминуваат 
гледајќи телевизија или пред компјутер, каде несвесно се подложени на делување 
кое доведува до негативен одраз врз повеќе сегменти од нивниот живот. 
Одговорност на општината е да се грижи за позитивно насочување на младите 
девојчиња и момчиња и нивно образување кон градење позитивни навики во однос 



на нивното целовкупно општествено делување, а со тоа и превенција од 
денешните пороци.  

Реализацијата на програмите и проектите во делот на развој на спортско-
рекреативните активности ќе придонесат поголема масовност и можност на 
мажите и жените за учество и стекнување на основните спортски вештини како што 
се моториката, спортското здравје итн. Преку организирањето на систем на 
натпревари и поддршка на спортски манифестации ќе се создаваат услови за 
дополнителна афирмација на населението да се вклучи во спортски активности. 
Општина Свети Николе преку поддршка на ваквите спортски настани во иднина ќе 
придонесе за популаризација на спортот и достојно репрезентатирање на 
општината. 

Со поддршка на младите ќе се овозможи создавањето услови за правилно 
насочување на младите и организирање на нивните слободни активности. 
 

IV. Методологија 
Поставеноста на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на спортот и младите за 2023 е направена со изделеност на следниве 
категории: 

- Поддршка на Спортски манифестации;  
- Поддршка на Спортски клубови, спортски здруженија и на училишниот спорт 

(со следниве поодели: спортски здруженија (носители), училишен спорт, 
ракомет, фудбал/футсал, кошарка);  

- Капитални инвестиции;  
- Поддршка на млади и младинско учество. 

Спортските манифестации коишто се поддржуваат во првата категорија на 
активности се спортски манифестации коишто традиционално се одржуваат на 
територијата на Општина Свети Николе и се со Општина Свети Николе со 
успешното реализизирање на истите, што се однеува на Подршка на Спортски 
клубови, спортски здруженија и на училишниот спорт (со следниве поодели: 
спортски здруженија (носители), училишен спорт, ракомет, фудбал/футсал, 
кошарка) истите доставуваат свои апликации согласно Јавниот повик за 
прибирање на барања за користење на средства од Буџет на Општина Свети 
Николе, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на 
граѓани и фондации и спортски клубови и други форми на здружување во областа 
на спортот и согласно Одлука за утврдување на критериуми за доделување 
средства за финансирање на спортски клубови и други форми на здружување во 
областа на спортот, како и за одржување на спортски манифестации бр.0701-631 
од 29.09.2008 година, при што освен принципот на јавност и транспарентност на 
самиот повик Комисијата при доделување на средствата води сметка за 
усогласеност на исплатата со неопходноста за исплата и финансиски можности на 
буџетот на општина Свети Николе. При евалуација Комисијата посветува посебно 
внимание на оправданоста на потрошени средства од претходни реализации на 
програми и проекти од ПРОГРАМА за активностите на Општина Свети Николе во 
областа на спорт и млади во 2023 година, образложени во доставениот наративен 
и финансиски извештај по реализиран проект за претходните 2 години. 
  

Активностите на следните категории Капитални инвестиции и  Поддршка на 
млади и младинско учество се утврдуваат врз основа на целите во Стратешките 
документи на Општината, Националните и регионалните стратешки документи, 
законските одредби како и потребите на мажите и жените при што се води сметка 
за застапеноста од двата пола. 



Основи вредности и принципи врз кои се темели Програмата на Општина Свети 
Николе во областа на спорт и млади во 2023 година се:  
Одговорност - работење во согласност со законската регулатива, организирање на 
сите аспекти во насока на долгорочен развој и унапредување на спортот и 
младинското учество како и континуирано создавање услови за спортување и 
активности за момчиња и девојчиња.  
Развој - континуирана поддршка на спортските клубови/здруженија за реализација 
на програмите и проектите и создавање на можности за омасовување на спортот и 
зголемување на бројот на спортисти кои се занимаваат со спортски активности на 
сите нивоа како и унапредување на инфраструктурните капацитети со цел  
подобрување на условите за тренинг.  
Транспарентност - отворен пристап кон сите апликанти и учесници тангирани од 
програмата, транспарентно и одговорно управување со финасиските средства. 
Еднаков третман - општина Свети Николе во својата Програма почитува еднаков 
третман на сите чинители. Да се осигураат, во рамките на своите одговорности, 
дека жените и мажите, момчињата и девојчињата како и машки и женски лица со 
попреченост, имаат еднакви можности и достапност за спортување и рекреација 
како и младински активизам.  
Пристапност до објектите за спорт и објектите за младинско учество.  
Промоција - спроведување кампања за промоција на спортот помеѓу младите 
момчиња и девојчиња како фактор за здрав и квалитетен живот. Активација на 
младите и зголемување на обемот на вклучување во спортски и младински 
активности во нивното слободно време. 
 
 
V. 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. 



I.СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ 
 

Ред. 
бр. Активност Времетраење Одговорни Индикатори 

Буџет на Општина 
Свети Николе 

2023 

Вкупно  
 

1. 
LO-

464990 

Летен Турнир во 
мал Фудбал 

Мај – Август 
2023г. 

Општина 
Свети 
Николе 
 

Најмалку 12 екипи/ 
учесници на 
натпреварот 

 
Организација од 

најмалку 5 дена со 
фудбалски натпревари 

 
1 завршен Извештај од 

страна на организаторот 

180.000 180.000 

2 
LO-

464990 

Турнир во мал 
Фудбал – с. 
Мустафино 

Јули – Август 
2023г. 

Општина 
Свети 
Николе 
МЗ 
Мустафино 

Најмалку 8 екипи 
учесници на 
натпреварот 

Организација од 
најмалку 3 дена со 

фудбалски натпревари 
 

1 завршен Извештај од 
страна на организаторот 

60.000 60.000 

3 
LO-

464990 

Турнир во мал 
Фудбал – с. 
Ерџелија 

Јуни – Јули 
2023г. 

Општина 
Свети 
Николе 
МЗ Ерџелија 

Најмалку 8 екипи 
учесници на 
натпреварот 

Организација од 
најмалку 3 дена со 

фудбалски натпревари 
 
 

1 завршен Извештај од 

60.000 60.000 



страна на организаторот 
4 Турнир во кошарка 

3х3 
Септември 
2023г. 

Општина 
Свети 
Николе 

Најмалку 6 
екипи/учесници на 

натпреварот 
Организација од 

најмалку 2 дена со 
кошаркарски натпревари 

 
1 завршен Извештај од 

страна на организаторот 

60.000 60.000 

5 
LO-

423410 

Меморијален 
турнир 
„Александар 
Серафимов“ 

Октомври 
2023г. 

Општина 
Свети 
Николе 
Синдикат на 
ПС Свети 
Николе 

Најмалку 4 екипи 
учесници на турнирот 

 
Одржан најмалку 1 

фудбалски натпревар 
1 завршен Извештај од 

страна на организаторот 

50.000 50.000 

Вкупно I:     410.000 410.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА и на училишниот спорт 
 

Ред. 
бр. Активност Времетраење Одговорни Индикатори 

Буџет на 
Општина 

Свети 
Николе 2023 

Вкупно  
 

СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА (НОСИТЕЛИ) 
1. 
LO-

463120 

Проект: Превентивно 
спречување на појава на 
стрест, зголемен крвен 
притисок; појава на 
деформитети, 
намалување на болести и 
зголемена телесна 
тежина и корективно 
остранување на истите 

Во тек на 
2023г. 

Здружение 
на спорт и 
спортска 
рекреација 
Борале 
 
Одделение 
за ЛЕР 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

10.000 10.000 

2 
 

Проект: Шанса за 
правилен психо – физички 
раст и развој на секое 
дете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во тек на 
2023г. 

Здружение 
на детски 
развојни 
игри и спорт 
и спортски 
активности 
„Пела спорт 
– 8“ 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

15.000 15.000 



УЧИЛИШЕН СПОРТ 
3. Проект: Со спорт до 

здраво Општество 
Во тек на 
2023г. 

Здружение 
на училишен 
спорт Свети 
Николе 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

15.000 15.000 

4. Проект: Во здраво тело, 
здрав дух – да им 
овозможиме на децата да 
спортуваат 

Во тек на 
2023г. 

УСК 
Овчепослки 
Асови 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

15.000 15.000 

5. Проект: Децата сакаат 
да спортуваат да им го 
овозможиме тоа 

Во тек на 
2023г. 

УСК Млади 
Овчеполци 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

15.000 15.000 

6. Проект: Децата сакаат 
да спортуваат да им го 
овозможиме тоа 
 
 

Во тек на 
2023г. 

УСК Лиска 
Поток 
 
Одделение 
за ЛЕР 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 

15.000 15.000 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

документација (фактури, 
списоци на учесници, 

фотографии итн.) 
 

РАКОМЕТ 
7. Проект: Учество во 

ракометната пионерска 
лига во сезоната 
2022/2023 

Во тек на 
2023г. 

Младински 
ракометен 
клуб Кирил 
Лазаров – 7 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 
 

50.000 50.000 

8. Проект: Зајакнување на 
ракометот како спорт 
на локално и национално 
нив 

Во тек на 
2023г. 

Женски 
ракометен 
клуб Овче 
Поле – 
Славјански 
Универзитет 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

400.000 400.000 

9. Проект: Учество во 
првата македонска 
ракометна машка лига и 
младинско првенство во 
сезона 2022/2023 

Во тек на 
2023г. 

Градски 
ракометен 
клуб Овче 
Поле 1958 
 
Одделение 
за ЛЕР 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 

400.000 400.000 



 фотографии итн.) 
 

ФУДБАЛ, ФУТСАЛ 
10. Проект: Унапредување 

на футсалот и 
младинските категории 
во футсал во Општина 
Свети Николе 

Во тек на 
2023г. 

Клуб за мал 
фудбал 
„Овче Поле 
2013“ 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

250.000 250.000 

11. Проект: Барање на 
финансиска поддршка за 
активностите на 
Фудбалскиот клуб ЗС ФК 
Овче Поле Свети Николе 
2023 година 

Во тек на 
2023г. 

ЗС 
Фудбалки 
клуб Овче 
Поле 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

1.200.000 1.200.000 

12. Проект: Годишна 
програма за активности 
на ОФС 

Во тек на 
2023г. 

Општински 
фудбалси 
сојуз Свети 
Николе 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 
 
 
 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

35.000 35.000 



КОШАРКА 
13. Проект: КК Овче Поле 

на КК Овче Поле во 
Трета Македонска лига 
сезона 2022/23 

Во тек на 
2023г. 

КК Овче 
Поле 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

200.000 200.000 

14. Проект: Учество на КК 
Баскет Овче Поле во 
првенство на КФСМ 
сезона 2023/24 

Во тек на 
2023г. 

КК Баскет 
Овче Поле 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

15.000 15.000 

15. Проект: За Спортот 
нема граници 

Во тек на 
2023г. 

Кошаркарск
и клуб Овче 
Поле Баскет 
– Вардар 
 
Одделение 
за ЛЕР 
 

Доставен 1 финансиски 
и наративен извештај за 

реализација на 
активноста/проектот со 

пропратна 
документација (фактури, 

списоци на учесници, 
фотографии итн.) 

 

15.000 15.000 

Вкупно II:     2.650.000 2.650.000 
 
 
 
 



 
III. КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ 
 

Ред. 
бр. Активност Времетраење Одговорни Индикатори 

Буџет на 
Општина 

Свети 
Николе 2023 

Вкупно  
 

1. 
LАO-

482930 

Реконструкција на 
трибини на градски 
стадион 3 фаза 

Во тек на 
2023г. 

Одделение 
за јавни 
набавки и 
 
Одделение 
за 
урбанизам 

За 20% подобрено 
инфраструктурно 

уредување на трибини 
на градски стадион  

 
 

1.590.000 1.590.000 

Вкупно III:     1.590.000 1.590.000 
 
 
IV. ПОДДРШКА НА млади и Младинско учество 

Ред. 
бр. Активност Времетраење Одговорни Индикатори 

Буџет на 
Општина 

Свети Николе 
2023 

Вкупно  
 

1. 
Г1-

426990 

Конституирање на 
локалното собрание за 
млади  
- Спроведување на избор 
на членки/ови на Совет на 
Млади  
- Финансирање на 
потребите на 
Канцеларијата за млади 

Континуирано 
2023г.  

Одделение 
за ЛЕР 

Најмалку 5 члена на 
собранието за млади 

30.000 30.000 



2. 
Г1-

426990 

Спроведување на 
иницијатива за 
формирање на Младински 
центар 

4 квартал на  
2023г.  

Одделение 
за ЛЕР 

Најмалку 1 простор 
достапен и адаптиран 
за Младински центар  

10.000 10.000 

3. 
Г1-

425930 

Изработка на Стратегија 
за млади 

Во текот на 
2023 г. 

Одделение 
за ЛЕР 

Изготвен 1 стратешки 
документ 

150.000 150.000 

4. 
Г1-

426990 

Финансирање на 
активности за млади (ж/м) 
– трибини, едукативни 
кампови, младинско 
учество, младинско 
информирање, еколошко – 
спортски – културни 
активности и др. 

Во текот на 
2023 г. 

Одделение 
за ЛЕР 

Најмалку 4 активности 
организирани; 

 
Најмалку 20 момчиња и 

девојчиња 
учесници/едуцирани; 

40.000 40.000 

Вкупно IV:     230.000 230.000 
Вкупно (I+II+III+IV):     4.880.000 4.880.000 



 
 
VI. 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 не ги опфаќа оваа Програма, а кои со 

својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2023 година, 
ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на Општината.  

 
Согласно Член 25 од Законот за младинско учество и младински политики 

Од буџетите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за млади 
се издвојуваат средства во висина од најмалку 0,1% на годишно ниво. 

 
VII. 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.  
Општината на младите (ж/м) ќе им помага преку:  
• организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен 
интерес. 
 

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма 
ќе се одвива преку доставувањето на барања за исплата и наративни финансиски 
извештаи до Секторот за финансиски прашања, како и годишни извештаи до 
Советот на Општината Согласно Јавниот повик и Согласно Одлуката за 
утврдување на критериуми за доделување средства за финансирање на спортски 
клубови и други форми на здружување во областа на спортот, како и за одржување 
на спортски манифестации бр.0701-631 од 29.09.2008 година.  

 
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. 

Во областа на Поддршка на момчиња и девојчиња и младинско учество, 
поради завршување на мандатот на актуелниот Совет на Млади ќе се започне со 
постапка за Избор на Собрание за млади, со  цел спроведување на избор на 
членови на совет на млади, коишто ќе се изврши на транспарентен начин и 
согласно Законот за младинско учество и младински политики и Прирачникот 
за Локални младински совети, како и активирање на канцеларијата за млади и 
Спроведување на конечно реализирање на Младинскиот центар. 

Изработката на Стратегија за млади на Општина Свети Николе ќе предвиди 
конкретни чекори за развој на младинскиот сектор во општината со цел истиот да 



биде платформа за поголемо учество на момчињата и девојчињата во сите 
локални процеси . Во рамките на оваа стратегија ќе се предвиди и вклучување на 
граѓанскиот сектор во креирањето на локалните политики , вклучително и во 
планирање и изработка на стратешките документи во области во надлежност на 
локалната самоуправа. Со оваа стратегија општина Свети Николе ќе има за цел да 
го унапреди вклучување на момчињата и девојчињата во процесите на планирање, 
спроведување и следење на локалните политики. 
 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ: 

 
Оваа Програма влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во 

„Службен гласник на Општина Свети Николе” а ќе се применува од 01.01.2023 
година.  
 
 
0801-  267  
21.12.2022г.                       Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                 Претседател 
             _________________  

     Валерија Ивановска 


