
 

 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИНА КРУШЕВО 

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРУШЕВО 

Бр. 08-528/16 

11.04.2022 ГОДИНА. 

 
 Врз основа на член 22 став 1 точка 6 и член 36 став 1 точка 10 и 15 од Законот за 

локалната самоуправа (,,Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), член 22а став 2 од Законот за спортот 

(„Сл. весник на РМ“ 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, 06/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и („Сл.весник на РСМ“ бр. 98/19 и 

244/19) и член 18 став 1 точка 6 и член  21 став 1 точка 8 и 50 од Статутот на Општина 

Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр. 1/07, 16/14,7/19 и 7/20), Советот на 

Општина Крушево на седницата одржана на 11.04.2022 година, донесе: 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за спорт и рекреација на општина Крушево за 2022-2025 година  

 

Член 1 

ВОВЕД 

 Согласно одредбите на Законот за локалната самоуправа во надлежност на општината 

се : 

- развој на масовниот спорт и рекреативните активности 

- организирање на спортски приредби и манифестации 

- одржување и изградба на објекти за спорт 

- поддршка на спортските сојузи 

 Оваа Програма, исто така е изработена согласно Законот за локалната самоуправа. 

 Спортот во општина Крушево има традиција, остварени вредности, изградени објекти, 

традиционални спортски манифестации, стручни кадри и секако граѓани кои го сакаат и го 

почитуваат спортот. 

 Со Програмата за финансирање на традиционалните спортски манифестации што се 

одржуваат на подрачјето на општина Крушево, други манифестации, натпревари, турнири и 

спортски настани од особен интерес за општина Крушево, и сите активности од областа на 

спортот и рекреацијата во општина Крушево, се утврдуваат целите, активностите и висината 

на средствата за нивно финансирање во Буџетот на општина Крушево, каде е предвидено и 

подеднакво финансирање на спортските и рекреативните активности на мажите и жените, 

момчињата и девојчињата. 

 Програмата ги дефинира  целите на спортската политика на општина Крушево, што 

треба да ги исполнат носителите на спортските активности, односно тие да се во функција на 

развојот на спортот и рекреацијата во општина Крушево. 



 Со цел, Програмата да опфати квалитетни, оригинални и разновидни спортски 

содржини кои ќе го одразат и идентификуваат интересот на општина Крушево, општина 

Крушево по усвојување на оваа Програма, ќе распише: јавен повик за распоредување на 

буџетски средства за финансирање програми и проекти во областа на спортот и рекреацијата.  

 Со оваа Програма, врз основа на критериуми за финансирање на програмите и 

проектите, се утврдуваат активностите на спортските настани како и активности и 

манифестации од интерес за општина Крушево и висината на средствата за нивна 

реализација. 

Член 2 

Цели на програмата 

 

- планирање, изградба и одржување на објекти за спорт 

- утврдување на мрежата на  објектите за спорт 

- класифицирање, одржување, користење и опремување на објектите за спорт 

- определување на зони за масовно спортување 

- поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови и професионалните 

спортски клубови регистрирани на подрачјето на Општина Крушево 

- поддршка на спортски активности на општинските сојузи, спортски клубови 

регистрирани на подрачјето на Општина Крушево 

- распределба на средства за реализација на активности за спорт на спортските 

клубови и здруженија регистрирани во Општина Крушево 

- поддршка на рекреативниот спорт чија цел е да се пропагираат и промовираат 

разновидни рекреативни содржини наменети за деца, младинци како и граѓани – 

жители на Општина Крушево 

- младите да го користат слободното време за спортски активности, согледувајќи ги 

придобивките од спортувањето. 

 За одредени спортски активности Општина Крушево ќе се стави во улога на 

поддржувач или покровител. 

Член 3 

СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИИ ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА 

ОПШТИНА КРУШЕВО 

1. Училишни спортски игри – спортските игри традиционално се организираа и се 

реализираат под покровителство и во организација на општина Крушево. Се предвидува да 

земат учество околу 100 ученици од основните училишта во општината. Натпреварите се 

играат во повеќе дисциплини и тоа: фудбал, одбојка, кошарка,пинг понг и други спортски 

активности. Во реализација и организација се вклучени вработени во општина Крушево, 

наставници, ученици,судии и делегати. 

Активности: Училишни спортски игри 

Организатор/покровител: општина Крушево, општински основни училишта 

Натпреварувачки дисциплини: фудбал, одбојка, кошарка,пинг понг 



Време на реализација и место: во текот на цела учебна година, спортски терени Гумење, 

спортска сала  

Учесници: 100 ученици од основните училишта во општина Крушево 

Награди: пехари, медали и пофалници за најдобрите   

Очекувани резултати: социјализација (дружење и забава) натпреварувачка 

атмосвера,јакнење на менталното и физицкото здравје, спортско однесување на учениците 

и навивачите, фанови за фер навивање на спортските терени, подобрување и зголемување 

на знаењата, умеењата способностите и вештините кај спортистите-учениците. 

Трошоци:  

Опис Општина Крушево Друг  донатор Вкупно(ден) 

Отворање и затворање на 

игрите 

6 000,00  6 000,00 

Пехари, медали и признаниа 5 000,00  5 000,00 

ВКУПНО: 11 000,00  11 000,00 

 

2. Атлетски крос – општина Крушево организира атлетски крос со учесници-ученици од 

основните училишта од шесто до деветто одделение. Учениците се натпреваруваат во 

поединечна конкуренција во повеќе категории и делници према возраста и половата 

припадност, а на најдобрите во натпреварите им се доделуваат соодветни награди медали, 

дипломи за освоено прво, второ и трето место. Со оваа активност ќе бидат опфатени 70 

ученици од сите основни училишта на територијата на општина Крушево. 

Активности: Атлетски крос 

Организатор/покровител: општина Крушево, општински основни училишта 

Натпреварувачки дисциплини: трчање на повеќе делници према возраст и полова 

припадност 

Време на реализација и место: месец Септември тековна година, крушевски улици 

Учесници: 70 ученици од основните училишта во општина Крушево 

Награди: пехари, медали и пофалници за најдобрите   

Очекувани резултати: натпреварувачка атмосвера, дружење и забава 

Трошоци:  

Опис Општина Крушево Друг  донатор Вкупно(ден) 

Печатење на маички со лого 

општина Крушево и спонзор 

9 000,00 7 000,00 16 000,00 

Пехари, медали и признаниа 5 000,00  5 000,00 

ВКУПНО: 14 000,00 7 000,00 21 000,00 

 

3. Доделување на финансиска поддршка на спортски клубови, спортисти поединци ,  

здруженија и други организации – оваа финансиска поддршка ги опфаќа активностите на 

спортските клубови, здруженија и други организации како и организирање и спроведување на 

проекти од спортот кој со својата активност и квалитет придонесуваат за промоцијана 

спортот како на домашен така и на меѓународен план, како и обезбедување на спортска 

опрема помагала за непречено и ефикасно спортување на спортските клубови и 

спортистистите. Доделувањето на средствата се спроведува по пат на Јавен повик за 

аплицирање и според условите за доделување – критериуми и Правилник.  

Активности: Доделување на финансиска поддршка на спортски клубови, спортисти 

поединци ,  здруженија и други организации 



Покровител: општина Крушево 

Време на реализација и место: еднократно во текот на  годината 

Учесници: спортските клубови, здруженија и други организации 

Очекувани резултати: афирмација, подобрување и зголемување на спортските успеси 

на домашен и меѓународен план. 

 

Трошоци:  

Опис Општина Крушево Друг  донатор Вкупно(ден) 

Доделување на финансиска 

подршка по Јавен повик 

220 000,00  220 000,00 

ВКУПНО: 220 000,00  220 000,00 

 

4. Набавка на спортска опрема, реквизити и спортски помагала – Оваа финансиска 

поддршка опфаќа набавка на спортска опрема, реквизити и спортски помагала што ќе ги 

користат учениците од основните училишта за непречено спроведување на спортските 

активности со што се овозможува постигнување на повисоки спортски цели. Планирано е 

набавка на нови фудбалски, кошаркарски и одбојкарски топки, како и редовно обновување на 

постојаните спортски реквизити.Реализацијата на оваа активност многу зависи од соработката 

со бизнис заедницата и спортските клубови, како и од аплицирањето и добивањето на 

грантови од меѓународни организаци и институции, со кои сме соработувале или почнуваме 

соработка.  

Активности/настан: Набавка на спортска опрема, реквизити и спортски помагала 

Време на реализација: во текот на цела година 

Корисници:  ученици од основните училишта во општина Крушево 

Очекувани резултати: афирмација, подобрување и зголемување на спортските успеси 

Трошоци:  

Опис Општина Крушево Друг  донатор Вкупно(ден) 

Набавка на фудбалски, 

одбојкарски и кошаркарски 

топки 

6 000,00 54 000,00 60 000,00 

Набавка на спортски 

реквизити 

4 000,00 26 000,00 30 000,00 

ВКУПНО: 10 000,00  80 000,00 90 000,00 

 

5. Организирање на турнир во мал фудбал (футсал) – Секоја година во рамките на 

манифестацијата ,,Крушевско спортско лето,, општина Крушево организира турнир во мал 

фудбал (футсал) на кој учествуваат фудбалски екипи од општина Крушево и регионот. На 

овој турнир секоја година учествуваат повеќе од 12 фудбалски екипи кој опфаќаат над 120 

учесници. Организатор и покровител е општина Крушево во соработка со ФК Питу Гули 

Крушево и фудбалските судии од општина Крушево. За најдобрите, општина Крушево 

обезбедува парични награди, пехари и дипломи, средствата се обезбедуваат од Буџетот на 

општината. 

Активности: Турнир во мал фудбал (футсал) 

Организатор/покровител: општина Крушево 

Натпреварувачки дисциплини: мал фудбал (футсал) 

Време на реализација и место: август тековна година, повеќе наменско игралиште 



Учесници:  екипи од општина Крушево и регионот 

Награди: пехари, пофалници и парични награди за најдобрите   

Очекувани резултати: натпреварувачка атмосвера, дружење и забава 

 

 

 

Трошоци:  

Опис Општина Крушево Друг  донатор Вкупно(ден) 

Пехари, медали и пофалници  5 000,00  5 000,00 

Судии 10 000,00  10 000,00 

Свечено отворање и 

затворање на турнирот 

 3 000,00 3 000,00 

Награден фонд 50 000,00  50 000,00 

ВКУПНО: 65 000,00  3 000,00 68 000,00 

 

6. Ролер ски Куп Тодор Проески – Ролер ски купот Тодор Проески се организира по 

регионалниот пат Крушево – Кривогаштани и има меѓународен карактер на кој земаат 

учество повеќе репрезентации од други држави. Учесниците се стекнуваат со ФИС поени кој 

им се потребни за учество на меѓународни натпревари, европски и светски првенства. Бројот 

на учесници надминува над 50 кој се поделени во различни категории. Организатор е 

Скијачка федерација на Македонија во соработка со општина Крушево и општина 

Кривогаштани, покровител Министерство за внатрешни работи на Република Северна 

Македонија, како спонзори  се јавува и бизнис заедницата од Република Северна Македонија. 

Активности: Ролер ски Куп Тодор Проески 

Организатор/покровител: Скијачка федерација на Македонија, Министерство за 

внатрешни работи, општина Крушево. 

Натпреварувачки дисциплини: трчање со ролери на повеке делници и во повеке 

категории  

Време на реализација и место: месец Август или Септември тековна година, 

регионален пат Кривогаштани - Крушево 

Учесници: репрезентации на европски држави 

Награди: пехари, медали и пофалници за најдобрите   

Очекувани резултати: натпреварувачка атмосвера, дружење, забава и афирмација на 

ски ролер дисциплината на меѓународно ниво. 

 

Трошоци:  

Опис Општина Крушево Друг  донатор Вкупно(ден) 

Свечено отворање и 

затворање на натпреварот 

10 000,00 10 000,00 20 000,00 

Пехари, медали и признаниа  10 000,00 10 000,00 

Хонорари за редари и судии  10 000,00 10 000,00 

ВКУПНО: 10 000,00 30 000,00 40 000,00 

 

 



 

7.  Натпревари во параглајдерство и змајарство – полетувалиштето за параглајдери и 

змајови е едно од најпознатите и најдобри полетувалишта во европски и светски рамки, секоја 

година на ова полетувалиште се одржуваат бројни меѓународни купови во параглајдерство и 

змајарство, организирани од страна на меѓународни федерации и клубови. На овие 

натпревари учествуваат над 700 учесници во текот на цела сезона. За 2022 година  планирано 

е  да се одржи светското првенство во змајарство, одржувањето на ова првенство зависи од 

тоа како ке се одвива ситуацијата со ковид вирусот. Општина Крушево во заемна соработка 

со други институции обезбедува логистичка поддршка за сите натпревари, додека за некои 

првенства и купови е и покровител.      

 

Активности: Натпревари во параглајдерство и змајарство 

Организатор/покровител: Меѓународни федерации во параглајдерство и змајарство 

Натпреварувачки дисциплини: натпревари во параглајдерство и змајарство 

Време на реализација и место: Мај – Октомври тековна година, полетувалиште 

Мечкин Камен 

Награди: пехари, медали и пофалници за најдобрите   

Очекувани резултати: натпреварувачка атмосвера, дружење, забава и афирмација на 

параглајдерството и змајарството на меѓународно ниво. 

Трошоци:  

Опис Општина Крушево Друг  донатор Вкупно(ден) 

Свечено отворање и 

затворање на натпреварите 

30 000,00 100 000,00 130 000,00 

Пехари, медали и признаниа  60 000,00 60 000,00 

Хонорари за редари и судии  150 000,00 150 000,00 

ВКУПНО: 30 000,00 310 000,00 340 000,00 

 

8. Доделување на награди за најдобри спортисти, спортски работници и спортски екипи 

од општина Крушево – оваа манифестација планирано е да се организира за прв пат после 45 

години од нејзиното последно одржување. Откако ќе влезе во програмата за спорт и 

рекреација оваа менифестација ќе се оддржува традиционално секоја година. Наградите ќе 

бидат доделени на најдобрите спортисти, спортски работници и спортски екипи од општина 

Крушево имајќи ги предвид нивниот квалитет и успех со кој придонесуваат за промоција на 

општината и државата на домашен и меѓународен план.       

Активности: Доделување на награди за најдобри спортисти, спортски работници и 

спортски екипи од општина Крушево 

Организатор/покровител: општина Крушево 

Време на реализација и место: декември тековна година, повеќенаменска 

мултифункционалана сала 

Награди: пехари, медали и пофалници за најдобрите   

Очекувани резултати: афирмација, подобрување и зголемување на спортските успеси 

на домашен и меѓународен план. 

 

 

 

 



 

Трошоци:  

Опис Општина Крушево Друг  донатор Вкупно(ден) 

Свечена церемонија  10 000,00  10 000,00 

Пехари, медали и признаниа 20 000,00  20 000,00 

ВКУПНО: 30 000,00  30 000,00 

 

Горенаведените активности од оваа програма се однесуват за машките и женските 

спортски клубови и здруженија на територија на општина Крушево.Оваа програма можи да 

биде и проширена во текот на годината во зависност од реализирање на други активности 

поврзани со спортот и рекреацијата, кој би произлегле од имплементација на програми или 

проекти од други институции или здруженија кој не се регистрирани на територијата на 

општина Крушево, каде што општина Крушево би била вклучена на разни начини. 

 

Член. 4 

 

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНА КРУШЕВО 

 

 Во сопственост на Општина Крушево се следниве објекти за спорт: 

- Спортска сала -  целосно функционална  

- Фитнес сала – целосно функционална 

- Болдеринг карпа за деца – целосно функционална 

- Болдеринг карпа за возрасни – целосно функционална 

- Фудбалски игралишта – целосно функционални 

- Повеќенаменско спортско игралиште  - целосно функционално 

- Тениски терени   - целосно функционални 

- Полетиште за параглајдери  - функционално 

 Објектите за спорт се функционални, опремени и обезбедуваат остварување на 

локалниот интерес во спортот и пошироко т.е. организирање на општински државни, 

балкански , европски  и меѓународни натпревари. Исто така овозможуваат одржување на 

рекреатини активности за поединци и групи на граѓани, ученици итн..... 

 Објектите за спорт ќе се даваат на користење на определено време од најмалку 30 дена 

до  најмногу една година на спртски сојузи, клубови  и здруженија  од областа на спортот, врз 

основа на објавен јавен повик. На спортисти поединци, група на граѓани  или поединци  за  

спорт и рекреација ќе се даваат на користење во согласност со преостанати  слободни 

термини . Објектите не смеат да се оттуѓуваат. 

 Висината на надоместокот за користење на објектите за спорт сопственост на Општина 

Крушево  ќе се определи со Тарифник донесен од страна на Советот на Општина Крушево. 

 

Член. 5 

 

НАЧИН, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ 

 



 Од страна на Општина Крушево во месец Јануари секоја година на веб страната се 

објавува јавен повик за користење на објектите за спорт. 

Слободните термини кои ќе останат од користењето на објектите врз основа на јавниот повик 

ќе се даваат по доставено барање од страна на правни и физички лица за рекреација, тренинзи 

, натпревари и друѓи активности. 

 Јавниот повик содржи: 

- Назив и адреса на органот 

- Назив и место на објектот  

- Намена на објектот 

- Рок на траење на јавниот повик 

- Висина на надоместокот за користење и начинот на плаќање 

- Критериуми за избор 

- Време за кое се дава на користење 

- Потребна документација за учество на јавниот повик на заинтересираните правни и 

физички лица. 

- Каде се доставува потребната документација.  

ЗА ПРАВНИ ЛИЦА 

- Доказ за регистрирана дејност 

- Копија од тековна состојба  од Централен Регистер на РСМ 

- Спортскиот објект за кој се заинтересирани 

- Време за користење- период и термин 

- Име и телефон за контакт 

- Жиро сметка 

 ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

- Доказ за идентификација лична карта или патна исправа 

- Спортскиот објект за кој се заинтересирани 

- Период за користење 

- Телефон за контакт 

- Трансакциска сметка 

Потребната документација заинтересираните кандидати ја доставуваат во Архива на Општина 

Крушево, во затворен плик со назнака „ за јавен повик за користење на објекти за спорт“. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која може да се идентификува  подносителот на 

барањето. 

 Пристигнатите барања ги отвара и разгледува Комисија без присуство на пријавените 

кандидати. 

 Некомплетните и ненавремените барања, Комисијата нема да ги разгледува и за истото 

ги известува барателите и им ја враќа доставената документација. 

 По поднесените барања решава комисијата , чија одлука е конечна. 

 Со Кандидатите  на кои ќе им се даде право на користење на  објектот за спорт ке се 

склучи Договор за користење на објектот за спорт. Договорот го склучува Градоначалникот 

на Општина Крушево. 

 По завршувањето на јавниот повик слободните термини и објекти за спорт за кои 

немало заинтересираност,  во текот на годината се даваат на користење врз основа на склучен 

Договор со непосредна спогодба. 

 

 

 



 

 

Член. 6 

 

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ 

 

 Комисијата се формира со решение донесено од страна на Градоначалникот. 

Комисијата е составена од претседател и два члена и нивни заменици од редовите на 

општинската администрација. 

 Комисијата е надлежна да: 

- Распише јавен повик 

- Да ги отвори и разгледа доставените барања 

- Да изврши доделување на објект за спорт врз основа на предходна евалуација 

согласно критериумите наведени војавниот повик. 

- Го утврдува периодот за давање на користење и го утврдува терминот за 

користење. 

- Доставува Извештај за работата  до Градоначалникот и предлог на правно или 

физичко лице  за склучување на Договор за користење на објектот за спорт. 

 За својата работа комисијата составува Записник на кој се потпишуваат сите присутни 

членови. 

 

 Договорот за давање на користење на објект за спорт се склучува помеѓу Општина 

Крушево и барателот и во него се утврдуваат правата и обврските на договорните страни. 

 

Член. 7 

ФИНАНСИРАЊЕ 

 

 Средствата за остварување на Програмата се обезбедуваат од Буџетот на Општина 

Крушево, донации и спонзорства  од правни лица кои вршат дејност од областа на спортот 

како и донации и спонзорства од други правни лица . 

 Средствата добиени од давањето на користење на објектите за спорт  се приход на 

општината, а ќе се користат за инвестиционо и тековно одржување на објектите за спорт, за  

изградба на нови објекти, како и за унапредување и развој на спортот. 

Член. 8 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

 Оваа програма влегува во сила со денот на објавување во службен гласник на општина 

Крушево 

Совет на Општина Крушево 

                        Претседател, 

                                 Андреј Николоски, с.р. 

 

           



 


