
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ БР. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст
("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20)го донесувам следното

Р Е Ш Е Н И Е

Се прогласува Програмата за спорт, рекреација и манифестации на  подрачјето на
општина Василево за 2021 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден
23.12.2020 година.

Бр.08–1557/2 Општина Василево
23.12.2020г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

----------------------------------------

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на  РМ"
бр.5/02)  и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст(„Службен гласник
на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево ја донесе следната:

Програма
за спорт, рекреација и манифестации на подрачјето на општина Василево за 2021

година

Во оваа програма на предлог на Градоначалникот се опфатени сите активности во
областа  на  спортот  и  културата  во  општина  Василево. Со  подршката  на  спортот  се
создаваат услови  за  поквалитетни натпреварувања  на  спортските  клубови како  и
поголема  заинтересираност  и масовност   на  младите  за  спортски активности.

Спортот кај  младите   се  повеќе претставува  природна  потреба   за нормален
психофизички  развој и спречување  на  појава   на  телесни деформитети.

2. Цели
Основни  цели  на  оваа  Програма се:

- Остварување  учество  на Општина Василево во  организирањето, одвивањето  и
збогатувањето  на спортскиот и културниот живот  во  општината,  во согласност  со
потребите  и  интересите  на граѓаните;
- Унапредување  на  условите  и можностите за остварување на спортските
активности  на  децата  и  младината, спортистите  и  на  спортско-рекреативните
активности на граѓаните;
- Создавање  услови  за реализирање  на  спортско-рекреативните активности на
граѓаните, особено младите и  здруженијата  на  граѓани  од  областа  на спортот;
-Создавање  услови  за реализирање  на манифестациите кои се традиција во општина
Василево.



3.  Активности
Активностите Општина Василево ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување  и

помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.
Ќе се спроведуваат активности за:
- Поддржување на иницијативите и активностите  за  одвивање  и  развој  на спортски
дисциплини.
-Овозможување поинтензивнакомуникација на  спортистите  и  нивните здруженија,  со
спортистите  од  други градови и  региони.
-Заживување  на  спортските манфиестации со традиција за кои постои интерес  кај
граѓаните,  спортските манифестации  и  спортистите  од странство;
-Поддржување на сите културни манифестации со традиција за кои постои интерес кај
граѓаните

4.Финансирање
Активностите предвидени во оваа Програма,  ќе  се финансираат  од  средства  на

Буџетот  на општина Василево за  2021 година, спонзорства и донации.
-При реализација на Програмата, Општина Василево ќе  ги  поддржува организаторите
на манифестации при  спроведувањето  на нивните  активности  за  обезбедување
финансиски средства и друга помош од:
-Буџетот на Република Македонија за 2021 година  (преку  надлежните
министерства);
-Трговски  друштва,  јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
-Други извори.

5. Распоредување на буџетските средства
Средствата од Буџетот на општина Василевоза 2021година од Програмата ЛОО  во

износ  од 2.635.000  денари,  сеза  следните  активности:

Р.б Назив на активноста Износ во
денари

1. Велигденски турнир во мал фудбал во с.Василево 50.000
2. Новогодишен и божиќен турни по повод божиќните

празници
200.000

3. Меморијален турнир во мал фудбал во с.Пиперево 40.000
4. Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Градошорци 35.000
5. Курбан Бајрамски турнир во фудбал во с.Василево 25.000
6. Турнир во мал фудбал по повод празникот во Чанаклија 15.000
7. Турнир во мал фудбал во с.Седларци 30.000
8. Турнир во одбојка во Сушево по повод празникот

М.Богородица
50.000

9. Турнир  во  кошарка  во  с.Владиевци  по  празникот
Г.Богородица

50.000

10. Настани по повод Ифтар 30.000
11. Натпревар во стрелаштво по повод денот на ловот 30.000
12. Натпревар во влечење на трупци во с.Василево по повод

празникот Велигден
30.000



13. Манифестација 19-Јули ден на напредната младина во
с.Радичево

5.000

14. Манифестацијта ден на празот 150.000
15. Маршот за Варварица по повод денот на формирањето на

НОО
50.000

16. Ден на општината 16 Декември 70.000
17. Ѓурѓовденски средби- с.Едерниково 25.000
18. Субвенционирање на Фудбалски клуб од Василево 1.000.000
19. Субвенционирање на КУД,Сушевски Бисери,, 200.000
20. Субвенционирање на Сите спортски клубови во сите

населени места во општината
50.000

21. Здружение пинг понгарски клуб со инвалидитет Астарион
спорт плус

100.000

22. Субвенционирање на Училишен спорт 50.000
23. Ангажирање  на  надворешни  лица  за  спреведување  на

сите  манифестации
50.000

24. Други манифестации кои се одржуваат во општина
Василево

100.000

25. Здруженија на граѓани 100.000
26. Хуманитарни организации 100.000
27. ВКУПНО 2.635.000

6.Други  форми  и  активности  за подржување и помагање на спортските
манифестации

Други  манифестации  за остварување  на  целите  на  Прогамата,  ќе се
поддржуваат и помагаат особено преку следните форми на активности:
-Почесно  покровителство  на општина Василево;
-Доделување  награди,  пригодни подароци и слично;
-Обезбедување  стручна,  техничка и  друга  поддршка  со  кадрите  и  опремата со која
располага општина Василево;
-Учество  на  претставниците  на општина  Василево  на  протоколарни  и промотивни
средби,  организирани  по повод  одржувањето  на  манифестации.
-Формите  на  активности  за поддршка  и  помош  на  спортските манифестации,  ќе  се
реализираат  од страна  Општина  Василево  и  тоа  по барање  на  организаторот  на
манифестацијата,  усогласен со целите  на оваа Програма и расположивите можности на
општина Василево.

7.Оваа  програма влегува во  сила со денот на објавување во  Службен
гласник  на општина Василево.

Б р .08-1557/1 Совет на општинаВасилево
23.12.2020г.                                  Претседател,

Василево                               Крсте Панев с.р.


