Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на
РМ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст
(„Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на општина Струмица на
седницатa одржана на 29.12.2010 година, донесе
П р о г р а м а
за активностите на Општина Струмица во областа на
спорт и млади во 2011 година
I.

ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:
- Остварување учество на Општина Струмица во организирањето,
одвивањето и збогатувањето на спортскиот живот во општината, во согласност
со потребите и интересите на граѓаните;
- Афирмирање на општина Струмица како развиен спортски центар;
- 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;
- Промовирање на можностите на општина Струмица да биде домаќин на
одделни спортски манифестации од највисок ранг и поддржување на
иницијативите што се преземаат на тој план;
- Создавање услови за настапи во земјата и странство на наши истакнати
спортисти и млади спортски надежи, како и за гостување во општина Струмица
на спортисти со постигнати врвни резултати во меѓународна конкуренција;
- Остварување и унапредување на меѓународната спортска соработка.
II. А К Т И В Н О С Т И
Активностите во областа на спортот, општина Струмица ќе ги насочи кон
поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа
Програма.
Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:
-Заживување на спортските манфиестации со традиција за кои постои
интерес кај граѓаните, спортските манифестации и спортистите од странство;
-Учество во организирањето натпревари со силна меѓународна
конкуренција;
-Иницирање и реализирање посебни програми за создавање услови за
спроведување спортски активности на спортистите, аматери, на учениците и
младината;
- Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на
спортски дисциплини кои не се присутни во општина Струмица, а имаат значајно
место на врвните меѓународни манифестации;
-Овозможување поинтензивна комуникација на спортистите и нивните
здруженија, со спортистите од други градови, региони и светот, заради
унапредување на меѓусебната соработка.

II.

ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите на општина Струмица од областа на спортот, утврдени со
оваа Програма, ќе се финансираат од средства на Буџетот на општина
Струмица за 2011 година, Одлуката за определување на намена на средства од
данокот на имот за развој на културата и спортот („Сл. гласник на општина
Струмица” бр. 25/09), спонзорства и донации и тоа:
Р.бр.
1.
2.

Назив на активноста
Донација за спортски клубови
Данок на имот од фирми за спортски клубови
Вкупно:

Распоредени
средства
3.000.000
3.236.000
6.236.000

-При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува
организаторите на спортските манифестации при спроведувањето на нивните
активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:
-Буџетот на Република Македонија за 2011 година (преку надлежните
министерства);
-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и
физички лица;
-Заинтересираните партнери за меѓусебна соработка во земјата и
странство
-Други извори.
IV. РАСПОРДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА
Средствата од Буџетот на општина Струмица за 2011 година од
Програмата L0 во износ од 6.236.000,оо денари, се распоредуваат како учество
на Општина Струмица за поттикнување, подржување и помагање за следните
активности од областа на спортот:
Р.бр.

Назив на активноста

1.
2.
3.

Подршка на спортски екипи и спортски сојузи
Подршка на Сојуз на училишен спорт по програма
Избор на најдобри спортисти на Струмица во 2010
година
Разни спортски турнири
Дополнително утврдени спортски активности,
манифестации, проекти и приредби
Распоредување на средства по Одлука
Вкупно:

4.
5.
6.

Распоредени
средства
2.000.000
250.000
100.000
250.000
400.000
3236.000
6.236.000,oo

Средствата предвидени
под точка 1 на горната табела ќе бидат
распоредени на спортски здруженија, или друга форма на спортско здружување
за подршка на квалитетен спорт, подршка на кадетски и пионерски екипи како
надоместок за одржување на тренинзи и натпревари,
како и на квалитетни
спортисти за учество на домашни и меѓународни спортски манифестации.

Распределбата на средствата ќе се врши врз основа на Решение за
распределба на средства за подршка на спортот донесено од Советот на
општина Струмица, а врз основа на предлог за распределба на средствата,
изготвен од Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општина
Струмица.
Средствата предвидени по точка 2 од горната табела, ќе бидат
распоредени врз основа на програма на Сојузот на училишен спорт за
активности и манифестации на учениците од основното и средното образование
(турнири во кошарка, одбојка, фудбал, ноќна трка и сл.), како придружни
активности на Програмата за одбележување на празници и манифестации.
Средствата распоредени за дополнително утврдени активности, за
активности кои не се опфатени со оваа Програма, а со својата актуелност,
атрактивност, значање и квалитет, придонесуваат за остварувањето на
програмираните цели во областа на спортот, по предходно образложени
барања, ќе ги насочува Градоначалникот на општина Струмица.
V. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ
НА СПОРТСКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ
Други спортски манифестации за остварување на целите на Прогамата, ќе
се поддржуваат и помагаат особено преку следните форми на активности:
-Почесно покровителство на општина Струмица;
-Доделување награди, пригодни подароци и слично;
-Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и
опремата со која располага општина Струмица;
-Учество на претставниците на општина Срумица на протоколарни и
промотивни средби, организирани по повод одржувањето на спортските
манифестации.
- Формите на активности за поддршка и помош на спортските
манифестации, ќе се реализираат од страна Општина Струмица и тоа по
барање на организаторот на манифестацијата, усогласен со целите на оваа
Програма и расположивите можности на општина Струмица
Општината на младите ќе им помага преку:
-организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен
интерес,
-организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;
-организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат
сферите на делување на општината.
VI .ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на општина
спроведувањето на оваа Програма.

Струмица

се
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и

обезбедува

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
“Сл. гласник на општина Струмица”.
Број 07- 8069/1
30.12.2010 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
П р е т с е д а т е л,
Марјан Даскаловски

