Врз основа на член 22-а став 2 од Закон за спортот („Службен весник на РМ“
број 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, 06/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16, 52/19, 98/19 и 244/19), член 22 точка
6 и 13 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член
21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Шитп“
број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на
седницата одржана на 18 јануари 2021 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ШТИП
ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ
ЗА 2021 ГОДИНА
Цели
-

-

Основни цели на оваа Програма се:
Одржување и користење на спортските објекти во кои се остваруваат потребите
од областа на спортот чии организатор е Oпштина Штип;
учество во спроведување на меѓуопштински училишни спортски натпревари;
финансирање на активности на спортски организации кои ги основала
општината и програми на други организации кои ги задоволуваат потребите на
граѓаните од областа на спортот во општината;
организирање и спроведување спортски натпревари и настани од значење за
општината;
обезбедување на услови за работа на спортски организации и стручни
организации од областа на спортот во општината;
обезбедување финансиски средства за финансирање на програми и проекти во
областа на спортот;
награди и признанија во областа на спортот;
развој и поддршка на програмите за спорт и рекреација на лица со посебни
потреби, како и за лица со инвалидитет;
промовирање на Oпштина Штип да биде домаќин на одделни спортски
манифестации од највисок ранг и поддржување на иницијативите што се
преземаат во тој план.

Активности планирани за реализирање во Програмата за спорт 2021 година.
Општина Штип планира да ја реализира и спроведе програмата за спорт за 2021
година составена од различни спортски содржини и активности од областа на:
1. Развој на масовниот спорт и рекреативни активности на граѓаните
2. Организирање на спортски приредби и манифестации
3. Поддржување на систем на натпревари на општинско ниво
4. Утврдување на мрежата и обновување на спортските објекти
5. Поддржување на општинските сојузи
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6. Други спортски програми, содржини и активности утврдени со надлежностите на
единиците за локална самоуправа

Горенаведените активности од оваа програма се однесуват за машките и
женските спортски клубови и здруженија на територија на општина Штип.
За реализација на сите проекти кои ќе се содржат во горенаведените точки ќе се
изработуваат посебни предлог - програми, содржини и активности, со детална
финансиска конструкција за истите и како такви ќе бидат предложени до Советот на
Општина Штип.
1. Развој на масовниот спорт и рекреативни активности на граѓаните
За развојот на масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните, за
реализација се планирани следниве содржини и активности:
1. Општина Штип ќе партиципира во надоместување на програмски содржини и
услови за тренинг и натпревари на клубови кои остваруваат спортски успеси во
системот на натпревари и имаат долгогодишна традиција и голем опфат на млади
спортисти од сите возрасни категории.
2. Општина Штип ќе партиципира во надоместување на трошоците на клубовите кои
како програмска определба имаат дефинирано активности со млади и возрасни
категории, обезбедувајќи им приоритет во користење на објектите за спорт и
инвестирање во нивните програмски содржини (Развој на младинскиот спорт);
3. Обезбедување на услови за тренинг и натпревари на најуспешните спортски
клубови во Општината, и обезбедување финансиски средства за учесници во
националниот систем на натпревари – (Котизации);
4. Општина Штип ќе ги поддржи сите активности и програмски содржини од
(Училишен спорт, систем на натпревари на основни и средни училишта во
општински, зонски, меѓузонски, регионални и републички натпревари);
5. Поддршка на спортско рекреативни активности на граѓаните „Спорт за сите“ каде се
опфатени сите возрасни категории,
6. Организирање на регионален турнир за деца со посебни потреби „Кежо 2021“
2. Организирање на спортски приредби и манифестации
Во категоријата на организирање на спортски приредби и манифестации се
планирани следниве активности и содржини за реализација:
1. Избор на спортист на Општина Штип;
2. Поддршка и инвестирање во спортски турнири;
3. Доделување на награди и признанија на спортисти и клубови за разни спортски
достигнувања во сите спортски дејности притоа афирмирајќи ја и претставувајќи ја
општината на државно и национално ниво;
4. Меморијални турнири
5. Пензионерски игри
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Табела број: 1
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ПРОГРАМИ И МАНИФЕСТАЦИИ
КОИ СЕ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНА ОПШТИНА ШТИП
Назив на програмата
Период на
Клубови, здруженија
реализација
на граѓани и поединци
1.

Котизации

Во текот на
целата година

Спортски клубови
Општина Штип

2.

Традиционални
манифестации

Во текот на
целата година

Поддржани од Општина Штип
и националните спортски
федерации

3.

Државни првенства

Државни спортски федерации

4.

Балкански првенства

5.

Европски првенства

6.

Меѓународни турнири

Во текот на
целата година
Во текот на
целата година
Во текот на
целата година
Во текот на
целата година

7.

Светски купови

8.

Избор на спортист на
годината
Награди за најдобрите
спортисти и спортски
работници
Меморијални турнири

9.

10.
11.

Пензионерски спортски
игри

Државни спортски федерации
Државни спортски федерации
Државни спортски федерации
Државни спортски федерации

Јануари

Општина Штип

Јануари

Општина Штип

Во текот на
целата година

Општина Штип
Организатори

Јуни

„Здружение на пензионери“Штип

3.Поддржување на систем на натпревари на општинско ниво и Поддржување
на општинските сојузи
Во категоријата на поддржување на општинските сојузи и систем на натпревари
на општинско ниво за реализација се планирани следните активности:
Поддршка и инвестирање во програми, содржини и активности на општинските
сојузи.
Општинските сојузи ќе аплицираат до Комисијата за спорт и Советот на Општина
Штип со посебна програма и активности за реализација на истите.
4. Утврдување на мрежата и обновување на спортските објекти
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Во категоријата на утврдување на мрежите и обновување на спортските сали се
предвидени следните активности:
Изградба, обновување и реконструкција на спортските објекти во општината.
Обезбедување финансиски средства за потрошената електрична енергија на
Општинските фудбалски стадиони.
5. Други спортски програми, содржини и активности утврдени со
надлежностите на единиците за локална самоуправа
Општина Штип ќе поддржи и други спортски манифестации за остварување на
целите на Програмата преку следните активности:
- Почесно покровителство на општина Штип;
- Доделување награди, пригодни подароци и слично;
- Учество на претставниците на Општина Штип на протоколарни и промотивни
средби, организирани по повод одржувањето на спортските манифестации.
- Формите на активности за поддршка и помош на спортските манифестации, ќе
се реализираат од страна на Општина Штип и тоа по барање на организаторот
на манифестацијата, усогласен со целите на оваа Програма и расположивите
можности на Општина Штип.
Општината на младите ќе им помага преку:
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
- организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на
делување на општината
ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите на Општина Штип од областа на спортот, утврдени со оваа
програма ќе се финансираат од средствата на Буџетот на Општина Штип за 2021
година.
При реализација на Програмата, Општина Штип ќе ги поддржува
организаторите на спортските манифестации при спроведувањето на нивните
активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:
- Буџетот на Република Македонија за 2021 година (преку надлежните
министерства, Агенција за млади и спорт и спортските федерации на РМ);
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички
лица;
- Заинтересираните партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство
- Други извори.
I. Распоредување на буџетските средства
Средствата од Буџетот на Општина Штип за 2021 година, во износ од
12.000.000 денари, се распоредуваат како учество на Општина Штип за поттикнување,
подржување и помагање за следните активности од областа на спортот:
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Табела број: 2
Р. бр.
Активности
1.
Поддршка на спортски екипи и спортски сојузи
2.
Поддршка на Сојуз на училишен спорт по
програма
3.
Награди
4.
Електрична енергија за Општинските фудбалски
стадиони
ВКУПНО:

Распоредени средства
10.600.000 денари
250.000 денари
150.000 денари
1.000.000 денари
12.000.000 денари

II.
Средствата предвидени под точка 1 ќе бидат распоредени согласно поднесено
барање од спортски сојузи, спортски екипи, здруженија на граѓани, поединци и
програми на други организации кои ги задоволуваат потребите на граѓаните од
областа на спортот во општината.
Средствата предвидени под точка 2 од табела 2, ќе бидат распоредени врз
основа на програма на Сојузот на училишен спорт за активности и манифестации на
учениците од основното и средното образование (турнири во кошарка, одбојка,
фудбал, ноќна трка и сл.).
Средствата предвидени под точка 3 од табела 2, ќе бидат доделени со
поднесено барање од спортските клубови и поединци за млади и надежни спортисти
од Општина Штип.
Средствата предвидени по точка 4 од табела 2, ќе бидат исплаќани по
добиените фактури за потрошената електрична енергија на општинските фудбалски
стадиони.

Број 08-327/1
18 јануари 2021 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Штип

Маријана Рогожарска Поповска

