Врз основа на Програмата за активностите во областа на спортот и младите во
град Скопје за 2021 година („Службен гласник на Град Скопје“ број 15/20),
градоначалникот на Град Скопје го објавува следниот:
ЈАВЕН ПОВИК
за распоредување на буџетски средства за финансирање на програми, проекти,
активности и манифестации во областа на спортот од интерес за Град Скопје за
2021 година
За остварување на јавните потреби во областа на спортот, Град Скопје
распишува Јавен повик за финансирање на програми, проекти, активности и
манифестации во областа на спортот од интерес за Град Скопје за 2021 година.
Спортските активности, програми и манифестации, и финансиските средства
за нивна реализација, Градот Скопје ги утврдува со годишна програма со што го
одразува својот интерес и потреби во оваа сфера.
Програмите и проектите, манифестациите и активностите треба да обезбедат
развој, стимулирање и презентација на спортските вредности и достигнувања во
областа на спортот на ниво на град Скопје.
Средствата за финансирање на програмите и проектите ќе се обезбедат од
Буџетот на Град Скопје за 2021 година.
Во согласност со законската регулатива и критериумите за утврдување на
програмата за спорт и за обезбедувањето средства за нивна реализација, како и
врз основа на оценките за извршените програми во 2020 година, Град Скопје со
Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за
2021 година, со следниве четири (4) глави од Програмата, ќе поддржува:
I
1. ТРАДИЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ
Градот Скопје ќе ги финансира традиционалните спортски активности и
манифестации од локален, регионален, национален и меѓународен карактер, со
цел зачувување на контиунитетот на вакви манифестации за што има интерес од
граѓаните и што се во интерес на развојот на спортот во градот Скопје, со средства
од Буџетот на Град Скопје, распоредени на организаторот (национална спортска
федерација, членка на национална спортска федерација и други спортски
субјекти).
Самото име традиционални спортски манифестации укажува дека Градот
Скопје ќе финансира манифестации што имаат традиција од најмалку пет години,
и оставиле значаен белег во развојот на спортот во Скопје.
2. МАНИФЕСТАЦИИ ОД ОСОБЕН ИНТЕРЕС ЗА ГРАД 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.
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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.
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 2021 година.
II
Предложените програми и проекти, програмски активности и манифестации,
покрај образложението мора да содржат и предлог финансиска конструкција во
што ќе бидат наведени средствата што се бараат од Буџетот на Град Скопје, како
и средствата обезбедени од Агенцијата за млади и спорт на Република Северна
Македонија, сопствени приходи и средства од други извори.
III
Покрај наведените области, поднесените пријави треба да ги задоволуваат
целите и критериумите што се дадени во прилог на Јавниот Повик што е објавен
на официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk
IV
Во постапката за распоредување на буџетските средства од програмата за
активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2021 година, ќе
бидат прифатени оние програми и проекти, програмски активности и
манифестации што врз основа на критериумите ќе обезбедат најмалку 55 бодови.
V
Пријавувањето на Јавниот повик се врши со доставување на пополнета
пријава (апликација). Апликантите, покрај пријавата задолжително треба да ги
достават и следните документи:
- решение за упис во регистарот и тековна состојба за регистрирана дејност не
постара од шест месеци, издадени од Централен регистар на Република Северна
Македонија;
- потврда за отворена и активна жиро сметка со банката и
- во зависност од статусот на апликантот, да се достави Решение за вршење
на дејност спорт, издадено од Агенција за млади и спорт на Р.С. Македонија.
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VI
Потребните податоци како и предлог програмите и проектите, програмските
активности и манифестации, со финансиската конструкција треба да се достават
на посебна пријава што може да се подигне во архивата на Градот Скопје (барака
16) или да се преземе од официјалната веб страница на Град Скопје
www.skopje.gov.mk
Јавниот повик трае вкупно 15 дена, од денот на објавувањето во средствата
за јавно информирање.
Јавниот повик се објавува на 03.02.2021 година и трае до 17.02.2021
година.
Пријавите треба да се достават до Град Скопје, преку пошта на адреса: Бул.
„Илинден“ бр.82, 1000 Скопје, или во Архивата на Градот Скопје (барака 16),
најдоцна до 17.02.2021 година до 15:00 часот на последниот ден од завршувањето
на Јавниот Повик, со назнака: за “Јавен Повик за распоредување буџетски
средства за финансирање на програми и проекти во областа на спортот од
интерес за Град Скопје за 2021 година“.
Пријавите се доставуваат во затворен и запечатен коверт, без означување на
субјектот кој ја поднесува пријавата.
Неуредните пријави што не се доставени на начин како што се бара во
горенаведниот текст, односно содржат нецелосни податоци и некомплетна
документација, како и тие што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема
да се разгледуваат.
Дополнителни информации може да се добијат на телефон 3297-238 и 3297-320.
ГРАД СКОПЈЕ
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