
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1, точка 15 од Законот 

за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” бр.5/02), член 157 и член 158 од 
Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 101 и член 101-а од Законот за средното 
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 
35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 229/20), Советот на Општина Свети Николе на 23седница 
одржана на   21.12.2022 година, донесе:  
 

 
 
                                                 ПРОГРАМА  

за активностите на Општина Свети Николе  
во областа на образованието во 2023 година  

 
 
I. ЦЕЛИ  

Основни цели на оваа Програма се:  
- Активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на 
потребите и интересите на девојчињата и момчињата, жените и мажите од 
областа на образованието;  
- Планирање на развојот на образованието  
- Подобрување на условите за обавување и реализација на воспитно образовниот 
процес во основните и средното училиште;  
- Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес; 
- Подобрување на инфраструктурата на училишните објекти во основно и средно 
образование; 
- Модернизација на училишните објекти и набавка на нови наставно нагледни 
средства во основните училишта. 
 
 
II. АКТИВНОСТИ  

Активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 
2023 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;  
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1. ПРИХОДИ 
 

Р.бр. Блок дотација по соодветна програма  БУЏЕТ 2023 
1 Основно образование- блок дотација 120471000 

2 Средства од Буџетот на општината-основно образование 1944348 
3 Самофинансирачки- основно образование 538000 
4 Донација основно образование  1042429 
5 Самофинансирачки- средно образование 4420000 
6 Средно образование-блок дотација 43000000 
7 Средства од Буџетот на општината-средно образование 1183000 
8 Донација Средно образование 6334895 

 Вкупно: 178933672 
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2. РАСХОДИ 

Р.бр I- АКТИВНОСТ МОН-2023 Буџет на 
Општина 2023 

СОПСТВЕНИ 
ПРИХОДИ 2023 

Вкупно 
Буџет  2023 ВРЕМЕТРАЕЊЕ ОДГОВОРНИ ИНДИКАТОРИ 

1-N1-
464990 

Прогласување најдобар ученик 
основно образование   27.000   27.000  Декември 2023 

Градоначалник 
и Комисија од 
СОВЕТ 

Број на ученици - 
девојчиња и момчиња 
кои добиле парична 
награда 

2 
Продолжен престој за ученици 
во ООУ „Гоце Делчев" и "ООУ 
Кирил и Методиј " - за плата 

  476.348   476.348 01.01.2022-
10.06.2023 Градоначалник  

Број на ученици - 
девојчиња и момчиња 
кои биле дел од 
проширената 
програма 

3.N1-
425990 

Оперативни расходи основно 
образование   3.000   3.000 Континуирано 

2023  Градоначалник    

4-N1-
464990 

Награда за талентирани 
ученици  за основно 
образование и нивните ментори  

  200.000   200.000 Континуирано  
2023  

Градоначалник 
и Комисија од 
Општина 

1.Број на ученици - 
девојчиња и момчиња 
кои добиле парична 
награда и                               
2. број на наставен 
кадар - жени и мажи 
кои добиле парична 
награда 

5-N1-
423410 

Новогодишни пакетчиња за 
ученици од основно 
образование  

  300.000   300.000 дек.23 Градоначалник  

1.Број на ученици - 
девојчиња и момчиња 
кои добиле 
новогодишно пакетче                   
2. број на пакетчиња                     
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6-N1-
464990 

Доделување на еднократна 
парична помош на семејства со 
прваче во учебната 2023/2024 
година 

  300.000   300.000 01.09.2023 - 
15.11.2023 Градоначалник  

1.Број на ученици - 
девојчиња и момчиња 
кои оствариле право за 
еднократна парична 
помош и                          
2.број на родители 
(жени и мажи) кои 
поднеле барање за 
еднократна парична 
помош 

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

0 1.306.348 0 1.306.348 
   

6-N2-
464990 

Прогласување на најдобар 
просветен работник средно 
образование 

  18.000   18.000  Декември   2023 
Градоначалник 
и Комисија од 
СОВЕТ 

Број на наградени 
просветни работници 

7-N2-
464990 

Награда за талентирани 
ученици  за средно  
образование и нивните ментори 

  150.000   150.000 Континуирано 
2023 

Градоначалник 
и Комисија од 
Општина 

1.Број на ученици - 
девојчиња и момчиња 
кои добиле парична 
награда и                      
2.број на наставен 
кадар - жени и мажи 
кои добиле парична 
награда 

8-N2-
464990 

Прогласување најдобар ученик 
средно образование   15.000   15.000  Декември   2023 

Градоначалник 
и Комисија од 
СОВЕТ 

Број на ученик - 
девојче или момче кое 
добило парична 
награда 

9-N2- Оперативни расходи за средно 
образование    1.000.000   1.000.000 Континуирано 

2023  Градоначалник    

10 
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ 
ТРОШОЦИ СРЕДНО  
ОБРАЗОВАНИЕ (6+7+8+9) 

  1.183.000   1.183.000 

   

Р.бр. II-Активност -Капитални 
инвестиции МОН Општина     
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11-N1-
424210 

Замена на врати втор кат ООУ 
„Даме Груев“ централно 
училиште 

  

200.000 

  200.000 Во тек на 2023  Градоначалник  

1.Број на ученици - 
девојчиња и момчиња 
кои ќе следат настава 
во училниците                           
2. број на училници  со 
нови врати 

12-NA-
482810 

Изработка на Проект за 
поставување на громобранска 
инсталација во ООУ „Гоце 
Делчев“ ПУ с. Горобинци 

  

18.000 

  18.000 Во тек на 2023  

Градоначалник 
и овластена 
фирма за 
изработка на 
Проекти  

Број на изготвени 
проекти 

13 NA-
480190 

Поставување на громобранска 
инсталација во ООУ „Гоце 
Делчев“ ПУ с. Горобинци 

  

300.000 

  300.000 Во тек на 2023  

Градоначалник 
и фирма за 
поставување 
на инсталација 

1.Број на ученици - 
девојчиња и момчиња 
кои следат настава во 
тој објект и                     
2.број на наставен и 
ненаставен кадар - 
жени и мажи 
вработени во ПУ с. 
Горобинци 

14-N1-
424210 

Замена на под во училница бр.6 
прв кат во ООУ „Кирил и 
Методиј“ 

  

90.000 

  90.000 Во тек на 2023  
Градоначалник 
и фирма за 
замена на под 

1.Број на ученици - 
девојчиња и момчиња 
кои следат настава во 
училницата и              
2.број на наставен и 
ненаставен кадар - 
жени и мажи 
вработени во ООУ 
„Кирил и Методиј“ кои 
ја користат училницата 

15-N1-
424210 

Санација на дел олуци во ООУ 
„Кирил и Методиј“   

30.000 

  30.000 Во тек на 2023  

Градоначалник 
и фирма за 
санација на 
олуци 

1.% на санирани олуци    
2. должина на 
санирани олуци 

Р.БР. ВКУПНО  капитални инвестиции   638.000   638.000 

   
12 III. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА МОН-

донации Општина     
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13 Блок дотација – основно 
образование - плати 99.916.491     99.916.491 

   
14 

Блок дотација – основно 
образование - материјални 
трошоци  

20.554.509     20.554.509 

   
15 блок дотација – средно 

образование –плати 40.772.529     40.772.529 

   
16 

блок дотација – средно 
образование –материјални 
трошоци 

2.227.471     2.227.471 

   
17 Приходи од донација средно 

образование 6.334.895     6.334.895 

   
18 

Приходи од самофинансирање-
основно  образование-
оперативни расходи 

    538.000 538.000 

   
19 Приходи од донација основно  

образование 1.042.429     1.042.429 

   
20 

Приходи од самофинансирање-
средно  образование-
оперативни расходи 

    4.420.000 4.420.000 

   
  ВКУПНО 170.848.324 3.127.348 4.958.000 178.933.672 
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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 2023 година.  

Во текот на реализацијата на Програмата за образование за 2023 година, 
доколку се јави потреба може да се врши прераспоредување на предвидените 
средства од една во друга позиција.  

Програмата за образование е родово одговорна. При нејзината изработка 
се земаа предвид потребите, улогите и начините на користење на времето и 
ресурсите од страна на учениците - девојчињата и момчињата како и наставниот и 
ненаставниот кадар - жените и мажите. 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 девојчињата и момчињата, мажите и жените, тие истовремено го 
зголемуваат нивото на транспарентност, го подобруваат учество на граѓан(к)ите и 
ги подобруваат економските политики на општината. Програмата овозможува 
буџетско следење, транспарентност и ефикасност на обезбедените средства за 
спроведување на родовото буџетирање. 
 При планирањето на активностите кои се дел од оваа програма беа земени 
во предвид потребите на учениците - девојчињата и момчињата како и наставниот 
и ненаставниот кадар - жените и мажите, подеднакво планирајќи ги и потребите на 
учениците - девојчињата и момчињата со посебни образовни потреби. 

Во тек е реализација на проект за 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.  

За прв пат во општина Свети Николе во 2022 година се рализираше 
активност доделување на еднократна парична помош на семејства со прваче во 
учебната 2022/2023 година  со износ од 3000 денари по ученик. Се планира 
проширување на оваа активност со доделување на еднократна парична помош на 
семејства со запишан редовен ученик во СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе во прва 
година за учебната 2023/2024 година. Планираниот износ е 5000 денари по 
запишан ученик и истиот ќе се додаде во делот расходи  на оваа програма по 
направена детална анализа на бројот на ученици кои би се запишале во прва 
година во СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе. 

Преку Програмата за регионален развој  на Бирото за регионален развој за 
2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година е предвидено 
изградба на затворено повеќенаменско спортско рекреативно игралиште (Балон 
сала) во склоп на СОУ "Кочо Рацин" – Свети Николе. Општина Свети Николе ќе 
има обврска за кофинансирање кој што износ ќе се одреди по одобрување на 
проектот и склучување на договор и истиот ќе се предвиди во Буџетот на Општина 
Свети Николе. 

Проект за реконструкција и адаптација на санитарни јазли во СОУ "Кочо 
Рацин" Свети Николе со износ од 2 564 530,80 е аплициран на повик од МОН и 
сеуште се чека одговор за кој постои можност да има потреба за кофинансирање. 

Реконструкција на подови, плафони, ѕидови и врати во училници и 
училишна библиотека во ООУ „Кирил и Методиј“   Свети Николе со износ од 
8,351,388.64 денари е аплициран на повик од МОН и сеуште се чека одговор за кој 
постои можност да има потреба за кофинансирање. 
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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;  
- создавање услови за воведување нови образовни профили во 
образовниот процес; 
- вклучување на општината во проекти на МОН, странски и домашни 
донатори; 
- зголемување на можностите за професионална ориентација. 
 
 

 
          V. 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- 268                                            Совет на Општина Свети Николe            
21.12. 2022 година                                  Претседател,   
                                                                         _______________________                                                                                                                     
 Свети Николе           Валерија Ивановска  
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