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Врз основа на член 22 став 1 точка 6 и член 62 од Законот локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија бр 5/2002) и член 16 став 1 точка 16 од
Статутот на општина Ѓорче Петров-(Пречистен текст)(Службен гласник на општина
Ѓорче Петров бр.18/2013) и Статутарните одлуки за измена и дополнување на
Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина Ѓорче Петров број
13/14 и 3/19), советот на општина на 49-тата на седницата одржана на ден 28.12.2020
година, ја донесе следната:
ПРОГРАМА
на општина Ѓорче Петров
од областа на спортот, рекреацијата и поддршката на
невладиниот сектор за 2021 година
1. ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА
Афирмирање на Општина Ѓорче Петров како развиен спортски центар со рекреативноспортски карактеристики што соодветствуваат на неговиот статус на препознатлива општина
на Република Македонија;
Зголемување на
опфатот
на млади
граѓани
со
спорт
и
спортско
рекреативниактивности.
Развој на училишниот спорт, обезбедувајќи организациска поставеност, општински систем на
натпревари и поддршка на спортските активности на учениците од основните училишта во
Општина Ѓорче Петров.
Создавање услови за настапи во земјата и во странство, на наши истакнати спортисти и
на млади спортски надежи, и гостување во Општина Ѓорче Петров на спортисти со постигнати
врвни резултати во меѓународна конкуренција.
Развој и поддршка на програмите за спорт и рекреација на лицата со посебни потреби на
подрачјето на Општина Ѓорче Петров.
Креирање политики за интегрирање родов пристап во секоја од фазите односно вклучување
на родова перспектива во локалните програми на Општина Ѓорче Петров.
Цели на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на
спортот,
рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор во 2021 година, се:

1.
Развој на училишниот спорт и реализирање на сите програмски активности од
општинско, регионално и државно натпреварување.
2.
Учество на Општината во организирањето и збогатувањето на спортскорекреативниот живот на младите со посебен акцент на масовниот спорт.
3.
Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните, посебно младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
4.
Преку спортот и рекреацијата, афирмација на Општината како развиен
спортски центар во Република Македонија и надвор од неа.
5.
Создавање на услови за правилно насочување на младите и организирање на
нивните спортски активности.
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6.
Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности за
развој на децата од предучилишната и одделенската возраст, преку проекти за
унапдување на физичкото образование.
7.
Сите граѓани на општината своето слободно време да го користат за
реализирање на спортските активности, при што ќе ги развиваат позитивните
вредности на спортот кои подоцна ќе ги негуваат како животни вредности.

2.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Основни Цели на Програмата за активностите на Општина Ѓорче Петров во
областа на спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор во 2020
година, се:
Развој на училишниот спорт и реализирање на сите програмски активности од
општинско, регионално и државно натпреварување.
Учество на Општината во организирањето и збогатувањето на спортскорекреативниот живот на младите со посебен акцент на масовниот спорт.
Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на
граѓаните, посебно младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот.
Преку спортот и рекреацијата, афирмација на Општината како развиен спортски
центар во Република Македонија и надвор од неа.
Создавање на услови за правилно насочување на младите и организирање на
нивните спортски активности.
Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности за развој
на децата од предучилишната и одделенската возраст, преку проекти за
унапдување на физичкото образование.
Сите граѓани на општината своето слободно време да го користат за реализирање на
спортските активности, при што ќе ги развиваат позитивните вредности на спортот
кои подоцна ќе ги негуваат како животни вредности.
Специфични цели за активностите на Општина Ѓорче Петров во областа на
спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор во 2021 година, се :
- Збогатување на моторичките способности на најмладата училишна
популација и учења на нови движења преку спортот.
- Зголемување на генералната свест, за важноста на спортот, односно
рекреативната активност за општото здравје на единката.;
-Унапредување на спортот, односно на условите во кои се одвиваат спортскорекреативните активности.
-Правилен морфолошки и моторички развој и адаптивни способности потребни
во современите услови и начин на живот и работа, како на ученикот, така и на секој
жител на општината;
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-Развивање на навики за здрав начин на живот, навики за чување и
унапредување на сопственото здравје;
- Негување на културата и традицијата кај децата;
-Развивање на свеста кај децата, како и кај повозрасната популација, за
значењето на физичката активност и стекнување на трајни навики за движење и
физичка активност;
-Размена на искуства и добри практики со други општини во делот на спортот и
рекреацијата.

I.

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ

Активностите во областа на спортот,рекреацијата и поддршка на невладиниот
сектор за 2021, Општина Ѓорче Петров ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување
и помагање во остварувањето на целите на оваа Програма.
Во текот на 2021 година, во Општина Ѓорче Петров се планира да се спроведат
следните активности.

2.

1.

бр.

Отворени забавни фудбалски школи
-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

Општински сојуз на училишен спорт:
-„4 Fast 4 Furious”- Забавно спортска
рекреација за деца со мултиетнички
карактер, со еднакви можности и
измешани тимови од машки и женски

Име на Програма /активност

/Донатор)

(меѓусекторски)

Open Fun Football School

Одделение за јавни
дејности

Општински сојуз на
училишен спорт Ѓорче
Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

програми на Влада

Проектен тим

Одделение за јавни
дејности

(буџет ОЃП/

Извор на
финансирање

Носител
(сектор/одделение)

Спроведувач/

Тековно

Јануари
2021Декември
2021 год

Временска
рамка

ОПИС НА ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2020 ГОДИНА

4

189.000

25.000,00

Буџет

Проценет

4.

3.

- 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.
Поддршка и помагање на професионални и
аматерски клубови
- Општина Ѓорче Петров материјално 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.
Спортски клубови

Одделение за поддршка
на градоначалник

Одделение за јавни
дејности

Општински сојуз на
училишен спорт Ѓорче
Петров

Одделение за јавни
дејности

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Тековно

Јануари
2021Декември
2021 год

5

2.500.000

200.000

6

5

Здруженија на граѓани, спортски активисти,
спортски организации
-Општина Ѓорче Петров материјално ќе ги
финансира спортските манифестации
– традиционални и меморијални турнири,
кои во покажуваат значанен придонес во
развој на спортот и спортската рекреација
како и афирмација на општината.
-,,Ридско планинска велосипедска трка
2021“, активност која се реализира кон
крајот на месец Септември на патката во
пределот на село Кучково, -Реализацијата
на активноста ке се спроведе преку
Одделението за Јавни дејности во соработка
со планинско велосипедски клуб Оксижен
или други организации
-,,Мото Крос ОРМАН 2021“, активност која се
реализира кон крајот на месец Мај на
патката во село Орман, -Реализацијата на

Поддршка на спортисти од територијата на
Ѓорче Петров
-Општина Ѓорче Петров материјално 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

Граѓани

Одделение за поддршка
на градоначалник

Одделение за јавни
дејности

Граѓани

Одделение за поддршка
на градоначалник

Одделение за јавни
дејности

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Тековно
Турнирите
во мал
фудбал ќе
се играат во
Мај 2021
год, односно
Септември
2021 год

Тековно

6

265.000

250.000

7

Вкупно

Ден на Општина Ѓорче Петров
- ,, 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

активноста ке се спроведе преку
Одделението за Јавни дејности во соработка
со Мото клубот Вардар или други мото
клубови.

Граѓани

Одделение за поддршка
на градоначалник

Одделение за јавни
дејности
Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Септември
2021

7

3.439.000,00

10.000

3

4

Поддршка на
спортските клубови
на територија на
oпштина Ѓорче
Петров,

Материјална
поддршка на
спортистите на
територија на

Open Fun Football
School

Поддршка на
Општински сојуз на
училишен спорт за
2021

4 Fast 4 Furious

2

2

1

Рекапитулар
Програма за спорт
Активност/позиција

10.000

50.000

5.000

наставници)
Прехрамбени
продукти и
пијалоци
Услуги за
печатење,
копирање и

Транспорт на
луѓе (ученици,
10.000

расходи
Трансвери до
физички лица
250.000

Трансфердо
спортски
клубови
2.500.000

Трансфер до
НВО
189.000

150.000

250.000

2.500.000

189.000

200.000

25.000

Вкупно по
активност

Други
оперативни

8

6

5

10.500 119.500 35.000

10.000

Вкупно по позиција

5.000

4.500

500

Ден на општина
Ѓорче Петров 2021
год

10.000

265.000

425.000 2.500.000 150.000 3.439.000

30.000 175.000

60.000

Спортски
манифестации ,
традиционални и
меморијални
турнири

Општина Ѓорче
Петров

9
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II.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Со програмата на Општината Ѓорче Петров од областа на спортот, рекреацијата
и поддршка на невладиниот сектор се очекува да се подобри квалитетот на спортот и
условите за спорт на ниво на Општина Ѓорче Петров.
Очекувани резултати од програмата од областа на образованието се:
-Поттикнат личен развој, од областа на спортот, здрави навики за спорт и
градење на здрави навики.
- Интернационален успех на професионалните спортски тимови кои ги помага
Општина Ѓорче Петров;
-Афирмација на Општината Ѓорче Петров, преку спортистите-индивидуалци,
кои се помочнати од Општината Ѓорче Петров;
- Масовно учество на учениците во спортски манифестации;
-Подигнато ниво на свесност кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност, сето тоа преку
спортските настрани, предвидени во програмата, и сл;
-Стекнати нови искуства и добри практики во делот на спортот.

III.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од областа на спортот, рекреацијата
и поддршка на невладиниот сектор на Општина Ѓорче Петров за 2021 ќе биде
континуиран и ќе се состои од собирање и анализирање на податоци и повратни
информации за постигнувањата и напредокот на програмата. Мониторингот ќе го
врши Одделението за јавни дејности преку следење на активностите, нивната
ефикасност, постигнатите резултати, употребените ресурси и потрошените
финансиски средства.
Преку мониторингот на активностите ќе се обезбедат навремени и корисни
информации за анализа на состојбата, искористеност на ресурсите, идентификување
на проблемите со кои се соочува проектот и наоѓање на соодветни решенија,
потенцијални проблеми, обезбедување навремено спроведување на активностите и
утврдување на најефикасниот начин за негова реализација.
За мониторинг на Програмата од областа на спортот, рекреацијата и поддршка
на невладиниот сектор на Општина Ѓорче Петров за 2021 ќе се користат следните
инструменти:
-Месечен план за работа на Одделението за јавни дејности;
-Месечен извештај за работа на Одделението за јавни дејности;
-Редовни состаноци на ниво на одделение;
-Усна и писмена комуникација;
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-Работни состаноци со основните училишта, директорите, наставниците и
родителите;
-Извештај за реализирани активности;
-Финансиски извештаи за програмата, квартален и годишен извештај.
IV.
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ, РЕКРЕАЦИЈАТА И
ПОДДРШКА НА НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР
Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе бидат
финансирани од Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2021 година.
За активностите од областа на спортот, рекреацијата и поддршка на
невладиниот сектор што ги опфаќа Програмата, а кои ќе се појават во текот на 2021
година ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства во Буџетот на
Општина Ѓорче Петров.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2040/5
Од 28.12.2020 година
Скопје

Совет на oпштина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

