
Врз основа на член 36 став (1) точка 1 и точка 15 од Законот за локалната самоуправа  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), а во врска со член 22 став 1 точка 6 

од истиот Закон и член 22-а став (3) од Законот за спортот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 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, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Советот на Општина Кочани на седница 

одржана на 16.12.2020 година, донесе 

ПРОГРАМА 

за спорт на Општина Кочани за 2021   година 

 

I. 

Во Законот за локалната самоуправа во листата на надлежности на општините се 

утврдени работите кои Општината може да ги врши во областа на спортот и рекреацијата 

и тоа:  

 Обезбедување услови за развој на рекреативниот и масовниот спорт; 

 Организирање и помагање спортски пригодни активности и манифестации од 

значење за локалната самоуправа и дефинирање на спортската политика во 

општина Кочани; 

 Финансирање на проекти, спортските настани и манифестации од интерес на 

општината и 

 Одржување на спортските сали, терени и рекреативни игралишта. 

 

Спортот е дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активности на 

спортистите од сите возраси, како и спортско-рекреативните активности на граѓаните. 

Заради остварување на потребите за занимање со активности и заштита  на правата 

и интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се 

здружуваат и основаат спортски здруженија. Во овие здруженија строго е забрането 

верско и политичко дејствување. 

 Спортски клуб е спортско здружение, односно трговско друштво кое врши дејност 

спорт. Спортските клубови заради остварување на јавниот интерес на општината во 

областа на спортот и заради планирање и реализација на програмските активности, можат 

да се здружуваат во општински и градски спортски сојузи од различни спортови. 

Спортските  клубови од ист спорт на ниво на општина, заради остварување и реализација 

на заеднички програмски активности можат да се здружуваат во општински односно 

градски сојузи од ист спорт. 

Од јавен интерес за општината се: 

 Поттикнување на спортски активности на децата и младите во насока на 

унапредување на здравјето; 
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 Поддржување на масовен спорт, спортски тренинг и натпревари за оспособување 

на спортистите за постигнување на врвни спортски резултати;  

 Поттикнување и помош на организирање на спортски приредби и манифестации; 

 Одржување и функционирање на постојните објекти, како и изградба на објекти за 

спорт во општината. 

Општина Кочани изготвува стратегија за спорт. Со усвојувањето на 

стратегијата од страна на Советот на Општина Кочани ќе се изготви и нов 

правилник за распределба на средствата во согласност си истата.  

За  развој и поддршка на спортот, Општина Кочани во текот на 2021 година 

предвидува средства во висина на 4 500 000 денари. Според Правилникот за постапка и 

критериуми за распределба на средствата од буџетот на општина Кочани во областа на 

спортот, средствата се распоредуваат на следниот начин: 

1. Средства за котизација на клубовите од А1- екипни олимписки спортови и 

тоа: 70% од котизацијата за влез во Прва лига сениори и 50% од средствата од котизација 

за влез во Втора лига сениори 

2. Финансиска поддршка на училишни спортски клубови,  здруженија и сојузи 

– 3,5% или  157 500 денари. 

3. Финансиска поддршка на спортски клубови,  здруженија и сојузи – 58% или 

2 610 000 денари. 

3.  Финансиска поддршка на спортски манифестации, проекти од јавен интерес за 

општина Кочани од областа на спортот други материјали – 17,5% или 787.500 денари. 

4. Финансиска поддршка за оддржување на спортски објекти во општина Кочани, 

непредвидени активности и репрезентација за настани – 17% или 765.000 денари 

5. Финансиска поддршка за проекти од јавен интерес за општина Кочани од 

областа на спортот и поединци кои оствариле високи достигнувања– 4% или 180.000 

денари. 

I ПОДДРШКА  НА СПОРТСКИ  КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ  

За котизација на спортските клубови од групата А – екипни олимписки спортови  не се 

предвидени средства. Доколку има потреба дополнително ќе се разгледаат.  

Финансиска поддршка ќе се обезбеди и за училишни спортски клубови,  здруженија и 

сојузи со вкупно 157 500,00 денари или 3,5% од вкупниот буџет. 

За спортските клубови, здруженија и сојузи според Правилникот за постапка и 

критериуми за распределба на средствата од буџетот на општина Кочани во областа на 

спортот се предвидени 2 610 000,00 денари од кои 156.600,00 денари за спортските сојузи 

и 2.453.400,00 за спортските клубови.  
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Средствата наменети за спортските клубови се распределуваат за спортски клубови 

што практицираат олимписки спортови 2.379.798,00 и 73 602,00 за неолимписки спортови.  

Понатаму од вкупните предвидени средства за клубовите од олимписките спортови 

средствата се распределуваат за клубови кои се класифицираат како екипни олимписки 

спортови со средства во висина на 1.665.859,00 денари и за клубови од индивидуални 

олимписки спортови во висина на 713.939,00 денари. 

 

 Клубови од екипни олимписки спортови предвидено е средства во висина 

1.666.261,00 денари: 

1. ГФК „Осогово“ 

2. ЖФК „Кочани“  

3. ФК  „Кочани“  

4. ФК „Фудбал Старс“ - Кочани  

5. ЖФК „Фудбал Старс “ 

6. ФК „Торпедо“ 

7. Други  

 

 Клубови од индивидуални олимписки спортови предвидени се средства 

во висина на 713.939,00 денари: 

1. Клубот за гимнастички спортови „Кочани“ - Кочани  

2. Боречкиот клуб „Спартак“  

3. Пинг Понгарски клуб „Кочани“  

4. Џудо клуб „Гладијатор 2016“ – Кочани  

5. Спортски клуб „Електрика“ – Кочани  

6. Клуб на планински велосипедизам ПОСКОК-  Кочани  

7. Градски шаховски клуб „Кочани“ 

8. Тениски клуб „Рекет “ – Кочани  

9. Тениски клуб „Акватен“ – Кочани 

10. Пинг Понгарски клуб „Хепи“ 

11. Карате клуб „Кочани“  

12. Карате клуб „Партизан“ 

 

 

 Спортски клубови -  неолимписки спортови издвоени се 73.602,00 

денари: 

1. Клуб за планински спортови „Москито“ – Кочани  

2. Планинарски спортски клуб „Осогово “ – Кочани  

 

 Сојузи, предвидени средства во висина на 156 600,00 денари 

1.  Спортско рибарско здружение еколошки клуб „Кочански рибар“ – Кочани.   

2. ОФС 
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 Училишни спортски сојузи и клубови 

1. Сојуз на училишен спорт.   

2. УСК „Енергија спорт“ 

 

Ред.бр. Спортски клуб Средства  - денари 

1.  ГФК„Осогово“ 1 300 000,00 

2.  ЖФК  „Кочани“   100 000,00 

3.  ФК  „Кочани“     40 000,00 

4.  ФК „Фудбал Старс“     90 000,00 

5.  Ж ФК „Фудбал Старс“     20 000,00 

6.  ФК„Торпедо“     50 000,00 

7.  ФК „Задругар 2020“     30 000,00 

8.  Други    36.261,00 

 Вкупно  (ред.бр.1-8) 1.666.261 денари 

9.  Клубот за гимнастички спортови 

„Кочани“ 

   100 000,00 

10.  Боречкиот клуб „Спартак“   100 000,00 

11.  Пинг Понгарски клуб „Кочани“     60 000,00 

12.  Пинг Понгарски клуб „Хепи “     20 000,00 

13.  Џудо клуб „Гладијатор 2016“     60 000,00 

14.  Спортски клуб „Електрика“     40 000,00 

15.  Градски шаховски клуб „Кочани“    40 000,00 

16.  Тениски клуб „Рекет “   25 000,00 

17.  Тениски клуб „Акватен“   25 000,00 

18.  Клуб на планински велосипедизам 

ПОСКОК 

  45 000,00 

19.  КК„Партизан“  105 000,00 

20.  КК„Кочани“    93 939,00 
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 Вкупно (ред.бр.9-20) 713 939,00 денари 

21.  Клуб за планински спортови „Осогово“   40 000,00 

22. Клуб за планински спортови „Москито“   33 200,00 

 Вкупно (ред.бр.21-22) 73 200,00 денари 

23. Спортско рибарско здружение еколошки 

клуб „Кочански рибар“ – Кочани 

  50 000,00 

24. ОФС   106 600,00 

 ВКУПНО (ред.бр. 23 и24) 156 600,00 денари 

25. Сојуз на училишен спорт.   137 500,00 

26. УСК „Енергија спорт“   20 000,00 

 ВКУПНО (ред.бр. 25 и 26) 157 500,00 денари 

 

*Средствата за спортските клубови ќе бидат исплаќани квартално и по поднесено 

барање за наменски трошоци. 

 

II ПОДДРШКА  НА СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ 

 За унапредување на спортот важни се и пропратните активности  како 

организирање на спортски манифестации. Покрај набавката на пехарии други награди за 

прогласување на најдобрите екипи и поединци, Општина Кочани финансиски ги подржува 

и традиционалните спортски манифестации. Поддршката на спортските манифестации 

според Правилникот за  постапка и критериуми за распределба на средствата од буџетот 

на општина Кочани во областа на спортот се предвидени 787 500,00 денари 

Ред бр. манифестација Планирани средства 

1. Избор на спортист 110 000 денари 

2. Петровденски  турнир во фудбал  180 000 денари 

3. Илинденски  младински фудбалски турнир – 

Горни  Подлог, Долни Подлог и Мојанци 

90 000 денари 

5. Фудалски турнир  “Драганица“  30 000 денари 

6. Турнир во џудо 30 000 денари 

7. Автомобилска трка на брза ридско планинска 60 000 денари 
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патека Кочани 2020 

8. Промоција на Пониква ( велосипедска тура 

Осогово Адвенчр) 

50 000 денари 

9. Мото рели 30 000 денари 

10. Турнир во борење 60 000 денари 

11. Општинска лига во футсал 20 000 денари 

12. Младински турнир во мал фудбал „Св. 

Атанаси-Оризари 2020“ Фудбалски клуб 

„Младост – Тошев “ 

40 000 денари 

13 Турнир во тенес 50 000 денари 

14. Други манифестации, пехари, медали, 

дипломи... 

 37 500денари 

 Вкупно 787 500  денари 

   

* Турнирите ќе бидат организирани доколку се пријави спортски клуб или здружение кое 

ќе го биде организатор  

 

III ОДДРЖУВАЊЕ  НА  СПОРТСКИ  ОБЈЕКТИ 

 

 Во сопственост на Општина Кочани и од јавен интерес се спортските објекти: 

стадионот „Никола Мантов“, градската спортска сала која е дадена за раководење на 

ОУ„Св.Кирил и Методиј“ и ОУ„Никола Карев“ и ОУ„Крсте П. Мисирков“, спортската 

сала „Партизан“ и објектот – Snow board-park во спортско рекреативниот центар 

„Пониква“, повеќенаменски игралишта, фитнес зона. Тениски терени и др. За успешно 

одвивање на спортските активности потрбно е  одржување   на објектите, како и 

доопремување на истите.  

III Одржување на спортски објекти  765 000 денари 
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IV ПОДДРШКА  НА ПРОEКТИ ОД  ОБЛАСТА  НА СПОРТОТ И ПОЕДИНЦИ 

КОИ ОСТВАРИЛЕ ВИСОК СПОРТСКИ УСПЕХ 

Проектите се поднесуваат по потреба  по распишани огласи од најразлични 

институции, здруженија на граѓани, ентузијасти и најчесто се бара партиципирање на 

општината. Средствата за поединци ќе се одобруваат по поднесени барања  за спортисти 

кои оствариле високи спортски резултати За 2021 година нема најава на одредени 

проекти, но по дополнително поднесување се разгледуваат и за истите се обезбедуваат 

средства. 

V СТИМУЛИРАЊЕ НА МЛАДИ СПОРТИСТИ 

Во делот на стимулирање на млади надежни спортисти Општина Кочани 

предвидува доделување на Стипендија за  млад  надежен  спортист. Стипендијата се 

доделува на едно лице во траење од шест месеци по 3000 денари.  

Финансиска поддршка по оваа  точка  од  Програмата ќе добијат и млади спортисти 

кои ќе допринесат за афрмација на општина Кочани преку групни или самостојни 

спортски активности.  

V Стимулирање на млади спортисти 50 000 денари 

* Стипендиите и другите финансии до младите спортисти ќе се реализираат аод 

други програми 

 

VI. ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА 

„За  реализација на Програмата  за  спорт  на Општина  Кочани за  2021  година планирани  

се  од   Буџетот  на општината  вкупно  4 500 000 денари.  

РЕКАПИТУЛАР 

Ред бр. Опис на активности Средства во МКД 

1.  Трансфери до клубови, сојузи и здрженија за нивно 

функционирање  

   2.767.500 

2.  Други трансфери за манифестации (судии, набавка 

на пехари, маици, топки и сл.) 

  787.500 

3.  Одржување на спортски објеки   765.000 

4.  Дополнителни проекти и поединци   180.000 

В К У П Н О 4 500 000 денари 
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VII. 

(1) Програмата  за  спорт  на  Општина  Кочани ќе  се  реализира  согласно  Законот  за  

спорт и позитивните законски прописи, во соработка со Здруженијата на граѓани, 

спортски клубови, поединци кои се  занимаваат со  спорт и спортските  сојузи. 

(2) Планираните средтва од Програмата за спорт на општина Кочани за 2021 година се 

максимални и нивната реализација ќе зависи од приходите на општината. 

(3) Исплата на средствата за реализација на активностите предвидени во оваа 

Програма се врши со одлука на градоначалникот, потпишана од Градоначалникот 

или од лице овластено од Градоначалникот за потпишување. 

(4) Градоначалникот на Општина Кочани го обезбедува извршување на Програмата за 

спорт на Општина Кочани за 2021 година. 

 

VIII. 

          Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Кочани“. 

 

Бр.09-2647/1 

16.12.2020 година 

Кочани 

Претседател на Советот на Општина Кочани 

Томе Солевски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


