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Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник
на РМ“ број 5/02), Советот на Град Скопје на четириесет и петта седница,
одржана на 23 декември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје,
за 2020 година
ВОВЕД
Според Законот за Градот Скопје, член 10, во делот на надлежностите на Град
Скопје, под точка 7, предвидено е:
Обезбедување услови за развој на квалитетен спорт во градот Скопје;
Организирање, поттикнување и помагање спортски манифестации и приредби
од значење за градот Скопје и
Изградба и одржување на спортски објекти од значење за градот Скопје.
Оваа Програма, исто така е изработена согласно Законот за локалната
самоуправа, Законот за еднакви можности на жените и мажите и Стратегијата
за развој на спортот на Град Скопје.
Спортот во градот Скопје има традиција, остварени вредности, изградени
објекти, традиционални спортски манифестации, стручни кадри и секако
граѓани кои го сакаат и го почитуваат спортот.
Градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа и десетте
општини на подрачјето на градот, развојот на спортот може да го постигнат
само со неделивост на спортот и негово поттикнување на целата своја
територија во соработка со општините на подрачјето на градот Скопје, како и
почитување на принципите на родовата еднаквост.
Со Програмата за финансирање на традиционалните спортски манифестации
што се одржуваат на подрачјето на градот Скопје, други манифестации,
натпревари, турнири и спортски настани од особен интерес за Град Скопје, и
сите активности од областа на спортот и младите на Град Скопје за 2020
година, се утврдуваат целите, активностите и висината на средствата за нивно
финансирање во Буџетот на Град Скопје, каде е предвидено и подеднакво
финансирање на спортски активности на мажите и жените, момчињата и
девојчињата.
Програмата ги дефинира целите на спортската и младинската политика на
Град Скопје, што треба да ги исполнат носителите на спортските активности и
активностите на младите во градот, односно тие да се во функција на развојот
на спортот како и развојот на активностите на младите на град Скопје во 2020
година.
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Со цел, Програмата да опфати квалитетни, оригинални и разновидни спортски
содржини и содржини за млади кои ќе го одразат и идентификуваат интересот
на градот Скопје, Град Скопје по усвојување на оваа Програма, ќе распише:
јавен повик за распоредување на буџетски средства за финансирање програми
и проекти во областа на спортот за 2020 година, јавен повик за распоредување
буџетски средства за финансирање програми и проекти во областа на младите
за 2020 година, јавен повик за доделување стипендии на спортисти –
средношколци ученици во средните училишта на подрачјето на градот Скопје
за 2020 година, како и јавен повик за изработка на петгодишна стратегија за
развој на спортот на Град Скопе период 2020 – 2024 и јавен повик за изработка
на петгодишна стратегија за млади на Град Скопје период 2020 – 2024.
Со оваа Програма, врз основа на критериуми за финансирање на програмите и
проектите, се утврдуваат активностите на спортските настани, активностите на
младите, како и активности и манифестации од интерес за Град Скопје за 2020
година и висината на средствата за нивна реализација.
Критериумите за финансирање на програми, проекти, активности и
манифестации од интерес за Град Скопје за 2020 година, ќе ги утврдуваат
Комисии за распоредување на буџетски средства, формирани од
градоначалникот на Град Скопје.
ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
Афирмирање на Градот Скопје како развиен спортски центар со европски
карактеристики што соодветствуваат на неговиот статус на главен град на
Република Северна Македонија;
Зголемување на опфатот на млади граѓани со спорт и спортско рекреативни
активности преку развој на училишниот спорт, подеднакво за момчиња и
девојчиња, обезбедувајќи организациска поставеност, средноучилишен градски
систем на натпревари и поддршка на спортските активности на ученичките и
учениците од средните училишта во градот Скопје;
Создавање услови за настапи во земјата и во странство, на наши истакнати
спортистки и спортисти, и настапи на млади спортски надежи, и гостување во
градот Скопје на спортистки и 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 град Скопје.
Остварување и унапредување на меѓународната спортска соработка.
Развој и поддршка на програми, проекти и активности за младите на подрачјето
на град Скопје.
АКТИВНОСТИ
Активностите во областа на спортот и младите, Градот Скопје ќе ги насочи кон
поттикнување, поддржување и помагање во остварувањето на целите на оваа
Програма.
Во таа насока ќе се спроведуваат активностите за:
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Поддршка и сочувување на континуитетот на традиционалните спортски
манифестации за што постои интерес кај граѓаните и што се во интерес на
развојот на спортот во градот Скопје;
Учество во организирање натпревари во меѓународна конкуренција што на
Град Скопје му обезбедуваат посебно место во календарите на светските
спортски организации и асоцијации, и ги истакнуваат можностите на Град
Скопје да биде организатор на врвни спортски манифестации;
Иницирање и реализирање посебни програми и проекти за создавање услови
за спроведување спортски активности на спортистките и спортистите аматери,
на учениците и на младината, со посебен акцент врз реализирање на
спортските активности и натпревари на ученичките и учениците во средните
училишта на подрачјето на град Скопје;
Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на
спортски дисциплини што не се застапени во градот, а имаат значајно место на
врвните меѓународни манифестации како и во спортскиот живот на главните
градови и големите урбани центри во светот;
Овозможување на поинтензивна комуникација на спортистите и нивните
здруженија со спортистите од збратимените градови, главните градови и
големите урбани центри во регионот и светот, заради унапредување на
меѓусебната соработка;
Активности во натпреварувачки и врвен спорт и спортска рекреација на
граѓаните;
Спортско-рекреативни активности на лица со посебни потреби;
Спортска програма “13 Ноември“ – Денот на ослободување на Скопје, избор на
спортистки и спортисти на годината на Град Скопје, меѓународни и локални
натпревари од посебен интерес за Град Скопје;
Други активности за развој на масовниот спорт;
Активности за реализација на младинското дејствување на подрачјето на град
Скопје.
ОПШТИ КРИТЕРИУМИ
Со овие Критериуми се утврдува начинот на финансирање на спортски и
младински програми, проекти, активности и манифестации од јавен интерес за
Град Скопје.
Средствата за финансирање на јавниот интерес во спортот и младите се
обезбедуваат со Буџетот на Град Скопје и се утврдуваат со годишната
програма.
Критериумите за финансирање на програми, проекти, активности и
манифестации од интерес за Град Скопје за 2020 година, ќе ги утврдува
Комисијата за распордување на буџетски средства која ќе утврди критериуми
за предност на родово сензитивни програми, проекти, активности и
манифестации, за во следните дејности:
1. ТРАДИЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ
Градот Скопје ќе ги финансира традиционалните спортски приредби и
манифестации од локален, регионален, национален и меѓународен карактер,
со цел зачувување на контиунитетот на вакви манифестации за што има
интерес од граѓаните и се во интерес на развојот на спортот во градот Скопје,
со средства од Буџетот на Град Скопје, распоредени на организаторот
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(национална спортска федерација, или членка на национална спортска
федерација).
Самото име традиционални спортски манифестации укажува дека Градот
Скопје ќе финансира манифестации кои имаат традиција минимум пет години,
и оставиле значаен белег во развојот на спортот во градот Скопје.
Вреднувањето се одредува врз основа на следните општи критериуми:
- Број на одржани традиционални манифестации до 10 години, до 20 години, до
30 години, до 40 години, до 50 години и над 50 години;
- Дали се во календарот на меѓународна спортска асоцијација, во изминативе
десет години, со статус и категорија на меѓународен натпревар;
- Дали имаат родово сензитивни програми и проекти;
- Број на земји учеснички;
- Број на спортистки и спортисти;
- Остварени спортски резултати, во категории на жени и мажи;
- Манифестацијата е од регионален или национален карактер, со ограничен
број на екипи и учесници, од интерес на единиците на локалната самоуправа и
Градот Скопје.
Организаторот на традиционалната спортска манифестација кој конкурира за
добивање на средствата од Буџетот на Град Скопје доставува:
- Програми и проекти за организација на спортска приредба или манифестација
родово сензитивни;
- Финансиски план и извори на финансирање;
- Организациски одбор на манифестацијата;
- Спортистки и спортисти, спортски екипи што ќе настапат.
2. МАНИФЕСТАЦИИ ОД ОСОБЕН ИНТЕРЕС НА ГРАДОТ СКОПЈЕ
Во областа на манифестации од особен интерес, Градот Скопје ќе ги
финансира програмите, проектите и активностите на сите заинтересирани
спортски субјекти и субјектите што организираат спортски активности кај
лицата со посебни потреби, и кои ќе достават програми, проекти и активности
за организирање на манифестации и спортски настани од особен интерес за
Град Скопје.
Вреднувањето се одредува врз основа на следните општи критериуми:
- Дали се во календарот на меѓународна спортска асоцијација, во изминативе
десет години, со статус и категорија на меѓународен натпревар;
- Број на спортистки и спортисти;
- Манифестацијата е од регионален или национален карактер, со ограничен
број на екипи и учесници, од интерес на единиците на локалната самоуправа и
Градот Скопје;
- Остварени спортски резултати, во категории на жени и мажи.
Организаторот на манифестацијата од особен интерес кој конкурира за
добивање на средствата од Буџетот на Град Скопје доставува:
- Програми и проекти за организација на спортска приредба или манифестација
родово сензитивни;
- Финансиски план и извори на финансирање;
- Организациски одбор на манифестацијата;
- Спортистки и спортисти, спортски екипи што ќе настапат.
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3. ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ДРУГИ СПОРТСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ГРАД СКОПЈЕ
Градот Скопје ќе ги финансира програмите, проектите и активностите за
реализирање посебни програми во создавање услови за спроведување
спортски активности на спортистките и спортистите аматери, на учениците и на
младината, со посебен акцент врз реализирање на спортски активности и
натпревари во средните училишта на подрачјето на градот Скопје. Градот
Скопје ќе ги поддржува и родово сензитивните програми, проекти, активности и
манифестации.
Град Скопје ќе поддржува иницијативи и активности за одвивање и развој на
спортски дисциплини што не се присутни во Градот, а имаат значајно место на
врвните меѓународни манифестации како и во спортскиот живот на главните
градови и големите урбани центри во светот.
Овозможување на поинтензивна комуникација на спортистките и спортистите и
нивните здруженија од збратимените градови, главните градови и големите
урбани центри во регионот и светот, заради унапредување на меѓусебната
соработка.
Град Скопје ќе поддржува и спортско-рекреативни активности кај лицата со
посебни потреби на подрачјето на градот Скопје.
Вреднувањето се одредува врз основа на следните општи критериуми:
- Број на спортистки и спортисти учесници во активностите или
манифестациите во поднесените програми и проекти;
- Програмите и проектите се од регионален или национален карактер, со
ограничен број на екипи и учесници, од интерес на единиците на локалната
самоуправа и Градот Скопје;
- Остварени спортски резултати, во категории на жени и мажи.
Организаторот или носителот на програмите и проектите на други спортски
организации од интерес за Град Скопје, кој конкурира за добивање на
средствата од Буџетот на Град Скопје доставува:
- Програма за реализација на проекти, спортските активности и манифестации
родово сензитивни;
- Финансиски план и извори на финансирање;
- Број на спортистки и спортисти, спортски екипи, училишни спортски екипи кои
ќе настапат во програмите, проектите, спортските натпревари, спортските
активности и манифестациите на подрачјето на градот Скопје.
4. ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ АКТИВНОСТИ ВО СПОРТОТ
Град Скопје ќе ги финансира програмите, проектите, активностите и
манифестациите што не се опфатени со претходни позиции на горенаведените
точки од општите критериуми, а што со својата актуелност, атрактивност,
значење и квалитет придонесуваат за остварување на програмските цели во
областа на спортот на Град Скопје за 2020 година.
Вреднувањето се одредува врз основа на следните општи критериуми:
- Број на спортистки и спортисти учесници во активностите или
манифестациите во поднесените програми и проекти;
- Програмите, проектите, активностите и манифестациите се од регионален
или национален карактер, со ограничен број на екипи и учесници од интерес на
единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје;
- Остварени спортски резултати, во категории на жени и мажи.
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Организаторот на програмите, проектите, активностите и манифестациите од
дополнително утврдени активности, кој конкурира за добивање на средствата
од Буџетот на Град Скопје доставува:
- Програма за реализација на проекти, спортски активности и манифестации
родово сензитивни;
- Финансиски план и извори на финансирање;
- Спортистки и спортисти, спортски екипи што ќе настапат.
5. МЛАДИ И МЛАДИНСКО ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ
Поддршка на програми, проекти и активности со цел активирање на младите и
унапредување на нивната положба во општеството, при што се има предвид
воспоставување на родовата рамноправност.
Поддршката за развој на младинските иницијативи преку конкретни програми,
проекти и активности за млади ќе се утврдува на начин со распределување на
средства по пат на посебен јавен повик за доделување средства на
организации и поединци кои ќе преземат одговорност за спроведување на
одредени програми, проекти и активности во интерес на младите на подрачјето
на град Скопје.
6. ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА СПОРТИСТИ - СРЕДНОШКОЛЦИ НА
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ, ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ
Град Скопје со цел да ја зголеми мотивираноста кај младите спортисти –
средношколци, како и поддршката во развој и унапредување на младинскиот и
средноучилишниот спорт, ќе стипендира спортисти – средношколци кои се
жители на Скопје и учат во средните училишта на подрачјето на град Скопје.
Врз основа на условите и критериумите утврдени со посебен Правилник за
стипендирање што ќе биде донесен пред да се објави јавниот повик, ќе се
изберат да се стипендираат спортисти, ученички и ученици во средните
училишта на подрачјето на град Скопје.
Вреднувањето се одредува врз основа на следните општи критериуми:
- Да се жители на Скопје;
- Да се ученици во средните училишта на подрачјето на град Скопје;
- Да се активни спортисти, членови на спортски клубови регистрирани на
подрачјето на град Скопје и да се регистрирани во националните спортски
федерации во Македонија.
- Да имаат високи спортски постигнувања во претходната 2019 година и во
2020 година, се до објавување на јавниот повик.
Избраните стипендисти, ќе добиваат стипендија во тековната 2020 година.
По завршување на јавниот повик за прибирање на потребната документација
за изборот, на предлог на Комисијата за спроведување на постапката за избор
на стипендисти за 2020 година, градоначалникот на Град Скопје ќе донесе
решение за стипендирање.
7. ИЗРАБОТКА НА ПЕТГОДИШНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТОТ
НА ГРАД СКОПЈЕ ПЕРИОД 2020-2024
Со оваа стратегија, во утврдениот период се определуваат насоки за
остварување на локалниот интерес низ развој на спортот како општо
препознатлива вредност преку што, покрај останатите придобивки се
претставува и афирмира градот Скопје.
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Унапредувањето на спортот се остварува низ негување на основите спортски
вредности, а со цел подигнување на свеста на граѓаните за значењето на
нивното вклучување во спортот и спортско-рекреативните активности во насока
на повеќекарактерно подигнување на квалитетот на нивното живеење, со што
истиот ќе стане еден од основните чинители на секојдневието и своевидна
филозофија на живеење.
Со оглед дека во реализацијата на оваа стратегија потребно е да се вклучат и
останати спортски субјекти и спортски организации, таа претставува рамка за
димензионирање на потребите за развој на спортот во градот Скопје која
предвидува насоки за заедничко дејствување на сите повикани страни.
Оваа стратегија се обликува врз основа на аналитички принцип, имајќи го
предвид реалниот сразмер, односно општествената сообразност на спортските
субјекти и другите страни вклучени во спортот со реалните параметри од
повеќе сегменти.
Оттаму, оваа стратегија е развоен документ темелен врз реални согледувања
за постојната состојба во која спортот денес се наоѓа, но и врз објективни
претпоставки за негов натамошен развој.
8. ИЗРАБОТКА НА ПЕТГОДИШНА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИ НА ГРАД
СКОПЈЕ ПЕРИОД 2020-2024
Со оваа стратегија, во утврдениот период се определуваат насоки за
истражување на специфичните потреби на младите луѓе на ниво на град
Скопје, како и добивање генерална слика за младинските потреби и ставовите
на младите во градот Скопје, со што во суштина во голема мера се
одразувааат наодите што веќе претходно се добиени од други локални и
национални истражувања на истата тематика.
Сепак, заради спецификите на градот Скопје како најголем и како главен град
во кој гравитираат најголемиот дел млади луѓе во државата, и во кој се наоѓаат
како локални така и национални институции што можат да излезат во пресрет
на младинските потреби, можат да се издвојат одредени препораки со цел
унапредување на положбата на младите луѓе.
Целта на оваа стратегија е да се подобри животот на младите луѓе во градот
Скопје преку нивно активно вклучување во процесите на локално ниво.
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА
Средствата од Буџетот на Град Скопје за 2020 година, од Л Програма - спорт и
рекреација, потпрограма Л0, потставка 463120, потставка 464990 и потставка
425970 во вкупен износ од 23.500.000 денари, се распоредуваат врз основа на
општите критериуми во оваа Програма и распишаните јавни повици: за
распоредување на буџетски средства за финансирање програми и проекти во
областа на спортот за 2020 година, за распоредување буџетски средства за
финансирање програми и проекти во областа на младите за 2020 година, за
доделување стипендии на спортисти – средношколци ученици во средните
училишта на подрачјето на градот Скопје за 2020 година, како и јавен повик за
изработка на петгодишна стратегија за развој на спортот на Град Скопе период
2020 – 2024 и јавен повик за изработка на петгодишна стратегија за млади на
Град Скопје период 2020 – 2024.
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ГЛАВА 1
ТРАДИЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ
БУЏЕТ: 3.100.000 денари
1.
2.
3.
4.
5.

Меѓународен кајак натпревар “ИКАС“
Меѓународен боксерски турнир “Златен Гонг“
Меѓународен атлетски скопски маратон
Светски ден на планината - Матка 2020
Избор на најуспешни спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на
Град Скопје за 2020 година
ГЛАВА 2
МАНИФЕСТАЦИИ ОД ОСОБЕН ИНТЕРЕС НА ГРАД СКОПЈЕ
БУЏЕТ: 3.200.000 денари

1. Поддршка на меѓународни и градски манифестации, и активности кои се од
особен интерес за Градот Скопје во ракомет, одбојка, фудбал, кошарка, баскет,
шах, табла, атлетика, велосипедизам, стрелаштво, борење, пливање, куглање
и останати спортови, како и поддршка на спортско – рекреативни активности кај
лицата со посебни потреби.
ГЛАВА 3
ПОДДРШКА НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ДРУГИ СПОРТСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ИНТЕРЕС НА ГРАД СКОПЈЕ
БУЏЕТ: 5.100.000 денари
1. Програми и активности за развој на училишниот спорт на средните училишта
во градот Скопје, преку лига систем и турнирски систем натпревари во сите
колективни и индивидуални спортови во машка и женска конкуренција во
регионалниот и националниот систем на натпревари на училишниот спорт во
Македонија.
2. Спортски активности за посета на градските репрезентации на средните
училишта од збратимените и пријателските градови на Град Скопје.
3. Програми и проекти за масовен и рекреативен спорт на граѓаните на Скопје.
4.Програми и спортски активности кај лицата со посебни потреби на подрачјето
на град Скопје.
5. Програми и проекти за урбани и екстремни спортови во Скопје.
ГЛАВА 4
ДОПОЛНИТЕЛНО УТВРДЕНИ АКТИВНОСТИ ВО СПОРТОТ
БУЏЕТ: 4.000.000 денари
1. Средствата распоредени за дополнително утврдени активности ќе се
насочуваат кон активности што не се опфатени со претходните позиции на
оваа Програма, а со својата актуелност, атрактивност, значење и квалитет,
придонесуваат за остварувањето на програмските цели во областа на спортот
на Град Скопје за 2020 година.
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ГЛАВА 5
МЛАДИ И МЛАДИНСКО ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО СКОПЈЕ
БУЏЕТ: 3.500.000 денари
1. Поддршка на програми, проекти и активности на невладини здруженија и
организации кои дејствуваат во различни области од младинското живеење во
Скопје.........................................................................................2.500.000 денари
2. Поддршка на програми, проекти и активности на талентирани млади
поединци, кои се активни во различни области од младинското живеење во
Скопје.........................................................................................1.000.000 денари
ГЛАВА 6
ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА СПОРТИСТИ - СРЕДНОШКОЛЦИ НА
СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ, ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ
БУЏЕТ: 3.600.000 денари
1. Фонд за стипендирање на талентирани спортисти – средношколци жители на
Скопје и учат во средните училишта на подрачјето на град Скопје.
ГЛАВА 7
ИЗРАБОТКА НА ПЕТГОДИШНА СТРЕТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТОТ НА
ГРАД СКОПЈЕ ПЕРИОД 2020-2024
БУЏЕТ: 500.000 денари
ГЛАВА 8
ИЗРАБОТКА НА ПЕТГОДИШНА СТРЕТЕГИЈА ЗА МЛАДИ НА ГРАД СКОПЈЕ
ПЕРИОД 2020-2024
БУЏЕТ: 500.000 денари
ВКУПЕН ИЗНОС ЗА ЦЕЛАТА ПРОГРАМА:

23.500.000 денари

ФИНАНСИРАЊЕ
Средствата за реализирање на Програмата за активностите на Градот Скопје
во областа на спортот и младите во 2020 година, се обезбедуваат од Буџетот
на Град Скопје за 2020 година и тоа:
 За традиционални спортски манифестации
(Глава 1)...................................................................................3.100.000 ден.
 За манифестации од особен интерес на Градот Скопје
(Глава 2)...................................................................................3.200.000 ден.
 За поддршка на програми и проекти на други спортски организации
од интерес на Град Скопје (Глава 3)...................................5.100.000 ден.
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За дополнително утврдени активности во спортот
(Глава 4)...................................................................................4.000.000 ден.
 За млади и младинско дејствување во град Скопје
(Глава 5)...................................................................................3.500.000 ден.
 За фонд за стипендирање на спортисти – средношколци на
средните училишта во градот Скопје, жители на Скопје
(Глава 6)....................................................................................3.600.000 ден.
 За изработка на петгодишна стратегија за развој на спортот на Град
Скопје период 2020-2024 (Глава 7) .........................................500.000 ден.
 За изработка на петгодишна стратегија за млади на Град Скопје
период 2020-2024 (Глава 8) .....................................................500.000 ден.


ВКУПЕН ИЗНОС ЗА ЦЕЛАТА ПРОГРАМА:

23.500.000 денари

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Оваа ПРОГРАМА влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен
гласник на Град Скопје“.
Број ___________
__.__. 2019 година
Скопје

СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Проф. д-р Љубица Јанчева
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