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Скопје, Март 2021 година 



I. ВОВЕД 

Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на активностите 
планирани во Програмата од областа  на спортот, рекреацијата и поддршката на 
невладинот сектор на  Општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 
година. 

Извештајот ги вклучува реализираните  активностите, времето на реализација, 
целите и резултатите на активноста и реализираните финансиски средства сумативно 
и поединечно за секоја активност планирана  во програмата. 

Активностите од областа на спортот на Општина Ѓорче Петров беа насочени кон 
подобрување на квалитетот на спортот и омасовување на спортот 
За реализирање на активностите од Програмата од областа на спортот за 2020 година, 
Општина Ѓорче Петров ги превзема сите потребни активности и ги стави на 
располагање своите технички и човечки ресурси. 

Во текот на 2020 година во период од 01.01.2020 до 31.12.2020, согласно 
програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на спортот и 
поддршка на невладиниот сектор  се реализирани следните  активности: 

1.Традиционални спортски активности и манифестации

Поддршка на училишниот спорт

2.Поддршка на установи и НВО од областа на спортот,спортисти и спортски клубови,програми
и проекти на останати спортски организации од интерес на општина Ѓорче Петров 

Поддршка на спортски клубови

- Поддршка на Ракометен Клуб Ѓорче Петров ЖРК

- Поддршка на Карате Клуб Ѓорче Петров

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ 

Во период од 01.01.2020 до 31.12.2020  реализирани се следниве активностите од 
Програмата од областа на спортот за 2020 година: 

 -Дел од програмата на ОСУС Ѓорче Петров, односно активностите според 
календарот на училишни натпревари. 



1. Општински сојуз на училишен спорт

Краток опис на 
активноста: 

* Општина Ѓорче Петров материјално и финансиски ќе го поддржува
училишниот спорт на основните училишта во општина Ѓорче Петров: 
Лига систем и турнир систем натпревари во определените колективни и 
индивидуални спортови во машка и женска конкуренција за 
регионалниот и националниот систем на натпревари на училишниот 
спорт во Македонија, преку Сојузот на училишен спорт Ѓорче Петров. 
*Доставен комплетен финансов план, годишна програма и календар на
натпревари. 

Главна цел: Афирмација и запознавање со екипниот спорт на школската популација, 
дружење преку спортот. 

Време на 
реализација: 

Континуирано 

Носител на 
активноста: 

Oпштина Ѓорче Петров 

Резултати: Спортска социјализација и запознавање со колективните спортови. 
Предвидени 
финансиски 
средства: 

-Хонорари, тековни работи( фотографирање, награди и сл.) и трошоци за 
стручните лица   191.332 ден 
- Услуги за печатење, принтање и копирање 54.162 ден 

Потрошени 
финансиски 
средства 

 245.494 ден 

2. Отворени забавни фудбалски школи

Краток опис на 
активноста: 

* Забавна спортска рекреација за деца, активност која се реализира
преку целата учебната година, на Различни локации , преку Отворените 
забавни фудбалски школи (Open Fun Football School), со конкретниве 
обврски на Отворените Забавни Фудбалски Школи 

Главна цел: Забава и дружење преку спортот и играта 
Време на 
реализација: 

Континуирано 

Носител на 
активноста: 

Oпштина Ѓорче Петров 

Резултати: /
Предвидени 
финансиски 
средства: 

189.000 

Потрошени 
финансиски 
средства 

 / 
До овој период не се потрошени финансиски средства за оваа активност. 



3. Поддршка и помагање на професионални и аматерски клубови.

Краток опис на 
активноста: 

* Општина Ѓорче Петров финансиски ќе ги поддржува спортските
клубови – на територија на oпштина Ѓорче Петров, кои покажуваат 
значанен придонес во развој на спортот и спортската рекреација како и 
афирмација на општината. 

Главна цел: Помагање во финансирањето и финансиска помош за учество во лигите и 
натпреварите, помош за купување на опрема и тековни трошоци. 

Време на 
реализација: 

Континуирано 

Носител на 
активноста: 

Oпштина Ѓорче Петров 

Резултати: Континуирано учевство и афирмација на општината преку спортот. 
Предвидени 
финансиски 
средства: 

5.100.000 ден 

Потрошени 
финансиски 
средства 

*40.000 ден, еднократна парична помош за ЖРК Ѓорче Петров.
* 40.000    ден еднократна парична помош за КК Ѓорче Петров,
вкупно 80.000 ден 

4. Поддршка на спортисти од територијата на Ѓорче Петров.

Краток опис на 
активноста: 

* Општина Ѓорче Петров финансиски ќе ги поддржува спортистите– на
територија на Општина Ѓорче Петров, кои покажуваат значанен 
придонес во развој на спортот и спортската рекреација како и 
афирмација на општината 

Главна цел: Помагање во финансирањето и финансиска помош за учество во лигите и 
натпреварите, помош за купување на опрема и тековни трошоци. 

Време на 
реализација: 

Континуирано 

Носител на 
активноста: 

Oпштина Ѓорче Петров 

Резултати: Континуирано учевство и афирмација на општината преку спортот. 
Предвидени 
финансиски 
средства: 

300.000 ден 

Потрошени 
финансиски 
средства 

69.000 ден. 



5. Ден на општината Ѓорче Петров.

Краток опис на 
активноста: 

* -.  ,, Традиционален крос “ –Активност која ќе се реализира по повод
Празникот на општината. Реализацијата на активноста ке се спроведе 
преку Одделението за Јавни дејности во соработка со основните 
училишта 
-,, Шаховска табла“-турнир во шах - Активност која ќе се реализира по 
повод Празникот на општината. Реализацијата на активноста ке се 
спроведе преку Одделението за Јавни дејности во соработка со месните 
заедници. 

-,, ИГРА НА ХЕРОИ“-турнир во мал фудбал - Активност која ќе се 
реализира по повод Празникот на општината. Реализацијата на 
активноста ке се спроведе преку Одделението за Јавни дејности во 
соработка со институциите од јавен карактер кои се наоѓаат во 
Општината Ѓорче Петров 

Главна цел: Помагање во финансирањето и финансиска помош за учество во лигите и 
натпреварите, помош за купување на опрема и тековни трошоци. 

Време на 
реализација: 

Континуирано 

Носител на 
активноста: 

Oпштина Ѓорче Петров 

Резултати: Континуирано учевство и афирмација на општината преку спортот. 
Предвидени 
финансиски 
средства: 

10.000 ден 

Потрошени 
финансиски 
средства 

/ 



II. РЕКАПИТУЛАР ЗА ПОТРОШЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За активностите  од областа на на спортот, рекреацијата и поддршката на  
невладинот сектор за период од 01.01.2020  до 31.12.2020 година потрошени се 

вкупно 448.656,00 денари. 
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1 Општински сојуз на училишен 
спорт 

 54.162  0  191.332 191.332 

245.494 

3 Отворени забавни фудбалски 
школи  

0  189.000 189.000 

0 

4 
Поддршка и помагање на 
професионални и аматерски 
клубови   5.100.000 

5.100.0
00 

80.000 

5 Поддршка на спортисти од 
територијата на Ѓорче Петров  300.000 

300.00
0 

69.000 

6 
Ден на општината  10.000 10.000 

0 

Вкупно по позиција 
5.790.3

32 

448.656 

Извештајот за реализација на Програмата од областа на на спортот, рекреацијата и 
поддршката на невладинот сектор на општина Ѓорче Петров за 2020 година за 
период од 01.01.2020 до 31.12.2020, градоначалникот како предлагач на истиот го 
доставува до советот на општина Ѓорче Петеров на разгледување и усвојување. 

        ГРАДОНАЧАЛНИК 
 Александар Наумоски с.р. 




