
Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36 ст.1т.15 од Законот за локалната 
самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) Советот на Општина Свети Николе на 23  
седница одржана на 21.12.2022 година, донесе  

  
 

  ПРОГРАМА  
 

за активностите на Општина Свети Николе  
за поддршка на НВО секторот во 2023 година  

 
I. Вовед, Законски рамки според кои се подготвува самата програма и Цел 
 
Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО 
секторот во 2023 година е креирана врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 
36 од Законот за Локална Самоуправа  ( ,,Сл. Весник на РМ,, бр.5/02 ) и член 49 од 
Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија” бр. 
52/10, 135/11 и 55/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 
239/22),  
Оваа Програма има за цел: 

- создавање услови за реализација на активностите на граѓаните и 
здруженијата на граѓани од различни интересни групи; 

- унапредување на соработката помеѓу Општина Свети Николе и  здруженија 
и фондации, преку воспоставување на механизми за соработка; 

- давање поддршка на проекти со коишто ќе се задоволуваат потребите на 
поголеми групи на граѓани; 

- 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; 

- да ја стимулира работата на НВО – Секторот. 
 

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", „граѓани", „групи", „член", итн.) се 
неутрални и се однесуваат и на мажи и на жени. 

II. МЕТОДОЛОГИЈА 
 
Распредлебата на срества согласно Програмата за активностите на Општина 
Свети Николе за поддршка на НВО секторот се врши траспарентно преку 
прибирање на Апликации преку 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 
Одлуката за утврдување на критериумите за доделување средства за 
финансирање на здруженија на граѓани и фондации бр. 0701-686 од 30.10.2008 
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 Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на 
НВО секторот, образложени во доставениот наративен и финансиски извештај по 
реализиран проект за претходните 2 години. 

 
II. АКТИВНОСТИ  

Носители на активностите се Здруженија на граѓани и фондации коишто 
доставиле апликација, барање согласно Јавниот повик за коишто им е одобрен 
определени износ за реализација на активностите. 

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.  

 
 
 
 

  
ПОДДРШКА НА НВО 2023 

G1-463110 

 
 
 
 
 

Индикатори 

Буџет на 
Општина 

Свети 
Николе за  

2023 
година 

Р.
бр 
 

Назив  Времетраење Наслов на проектот/ 
активноста 

1.   Здружение на инвалиди на трудот Во тек на 2023 година Програмски активности Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

10.000 

2.  Здружение на граѓани Мото клуб МЦЦ Во тек на 2023 година Интернационален мото 
собир 2023 одобрените 
средства ќе бидат 
исплатени од програма К4 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

300.000 

3.  Здружение на бегалци од Егејска 
Македонија Беломорци 

Во тек на 2023 година Програмска посета на 
Воден р. Грција како едно 
од живеалиштата на 
Македонците од Егејска 
Македонија 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

20.000 

4.  Здружение на пензионерите на Општина 
Свети Николе 

Во тек на 2023 година Активности на Здружение 
на пензионерите од 
Општина Свети Николе   

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

100.000 

5.  Извиднички одред Гоце Делчев  
 

Во тек на 2023 година Младински  активизам Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

150.000 
 

6.  ЗГ Илинденски Марш – Поп Мартин 2007 Во тек на 2023 година Илинденски марш Свети 
Николе – Крушево 2023 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

20.000 

7.  Доброволно противпожарно друштво Свети 
Николе 

Во тек на 2023 година Буџетирање активности на 
ДПД Свети Николе за 2023 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

250.000 



 
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 2023 година, ќе 
бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.  

 

8.  ОО на  Црвен Крст Свети Николе Во тек на 2023 година Континуитет во 
снабдувањето со крв 2023 
година 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

50.000 

9.  Организација на жените на Општина Свети 
Николе 

Во тек на 2023 година Зедно да превенираме и 
се бориме против ракот на 
дојка  

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

200.000 

10.  Граѓанска иницијатива на жени – ГИЖ  
Свети Николе 

Во тек на 2023 година Вклучи се – во родови 
локални политики 4 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

50.000 

11.  Градско мандолинско друштво Свети 
Никола 

Во тек на 2023 година Годишна програма за 
работа на  Градско 
мандолинско друштво 
Свети Никола 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

100.000 

12.  Сојуз на борци на РМ Свети Николе Во тек на 2023 година Одбележување на 
значајни настани и 
личности од 
Народноослободителната 
и Антифашистичка војна 
на Македонија 1941-1945 
г. поврзани со 
македонската борба за 
независност од 
поблиското и подалечното 
минато. 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

10.000 

13.  Кинолошко друштво Балканец 03 Свети 
Николе 

Во тек на 2023 година Доближување на 
кинологијата до 
населението на Општина 
Свети Николе 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

70.000 

14.  Центар за граѓански активизам Деница 
плус 

Во тек на 2023 година Вклучување на 
средношколската 
заедница во креирање на 
локални политики 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

10.000 

15.  Ловно Друштво Еребица Во тек на 2023 година Одржување на 
традиционална ловечка 
вечер 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

60 000 

16.  Здружение градски фолклорен ансамбл 
Овчеполец Свети Николе 

Во тек на 2023 година Финансиска поддршка за 
реализација на проекти во 
областа на културата кои 
не се од комерцијална 
природа (концерти, 
фестивали и други јавни 
настапи) и настани од 
интерес на Општина 
Свети Николе 

Доставен 1 финансиски и 
наративен извештај за 
реализација на 
активноста/проектот со пропратна 
документација (фактури, списоци 
на учесници, фотографии итн.) 

30.000 

                                                                            
ВКУПНО: 

 1.130.000 



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, манифестации и др.  

 
Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма 

ќе се одвива преку доставувањето на барања и наративни финансиски извештаи 
до Секторот за финансиски прашања, како и годишни извештаи до Советот на 
Општината Согласно Јавниот Повик и Одлуката за утврдување на критериумите за 
доделување средства за финансирање на здруженија на граѓани и фондации бр. 
0701-686 од 30.10.2008 година.  
             

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 реализација на активности на 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.  

           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.  
 

 
 

Бр.0801-272 
                                                       Совет на Општина Свети Николе             
  21.12 .2022 година                                                Претседател, 
  Свети Николе                                                ________________________      
             Валерија Ивановска 
 
 

 


