
 
Врз основа на член 22-а од Законот за спорт ("Службен весник на РМ" бр.29/02, 

83/05, 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 и 190/16 год.) и член 38 став (1) точка 11 од Статутот на општина 
Гевгелија ("Службен гласник на општина Гевгелија" бр. 25/06 и 8/10 год.), Советот на 
општина Гевгелија на седницата одржана на 28.02.2018 година, донесе 
 

ПРОГРАМА 
За финансирање на спортските активности 

во општина Гевгелија за 2018 година 
 

Со оваа Програма се планираат активности на општина Гевгелија во областа на 
спортот и средствата за финансирање на истите за 2018 година. 
 

1. ЦЕЛИ 
 Основни цели на оваа програма е обезбедување услови и превземање системски 
мерки за поддршка на спортот, односно, спортисти, спортски клубови, спортски сојузи и 
(традиционални) спортски маниферстации, финансиски ќе поддржува организирање на 
активности за развој и унапредување на: 

- традиционалните спортски приредби и манифестации од локален, регионален, 
национален и меѓународен карактер; 

- програмите, проектите и активностите на сите заинтересирани спортски субјекти кои ќе 
достават програми и проекти за организирање на манифестации и спортски настани од 
особен интерес за општина Гевгелија; 

- програмите, проектите и активностите на спортисти-аматери, учениците во основните и 
средното училиште на подрачјето на општина Гевгелија; 

- спортско рекреативните активности на лица со посебни потреби. 
 

2. ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Финансирање на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде реализирано од 
Буџетот на општина Гевгелија за 2018 година. 
 

3. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА 
 

Ред. 
бр. 

Предлагач на проектот Име на програмската активност 

Одобрени 
средства од 

општинскиот 
буџет 

1. 
Фудбалски клуб "Кожуф" 
Гевгелија,  

Првенство во втора македонска 
фудбалска лига Исток  
- првенство млади категории                             
- првенство детска лига 

2.500.000,00 

2. ФК "ЗОРБАС ПОБЕДА" Мрзенци 
Натпревари во трета 
македонска фудбалска лига 
ЈУГ 

30.000,00 

3. 
Спортско друштво "ТИХО" 
с. Миравци 

30-ти Меморијален турнир во 
мал фудбал “Тихо-2018“ 
Миравци 

100.000,00 

4. 
ЗГ "Митко Ќаев-Баче"                  
с. Богородица, Гевгелија 

Турнир во мал фудбал за 
пионери „Богородица 2018“ 

30.000,00 



5. 
Отворени забавни фудбалски 
школи Скопје 

Отворени забавни фудбалски 
школи 2018 

30.000,00 

6. 
Фудбалска школа "МИРАВЦИ" 
2018 

фудбал-детска лига 
20.000,00 

7. 
Ракометен клуб "Партизан-2016 
Спорт"-Гевгелија 

Натпревари во Прва машка 
ракометна лига на РМ, 
Кадетска машка лига 

700.000,00 

8. 
Женски ракометен клуб 
"Гевгелија" 

Натпревари во Супер женска 
ракометна лига, Прва 
младинска лига, меѓународни 
пријателски натпревари, 
работа со пионерски и 
младински категории 

700,000,00 

9. ЗГ ЖРК "Ветерани Југ" Гевгелија Балканска лига на ветерани 30.000,00 

10. 
ДСД КК "Кожув" Гевгелија 
 

натпреварување во прва 
кошаркарска лига мажи 
подготовки и натпреварување во 
прва кошаркарска лига мажи и 
БИБЛ 2017/2018 
подготовка за Куп на Македонија 
учество на кошаркарски турнири 
во земјата и странство 

3.500.000,00 

11. 
Здружение на граѓани 
"ГЕВДИОН" 

Баскет турнир Гевдион 2018 
 

 
50.000,00 

12. КК "ПРИМА БАСКЕТ" Гевгелија Натпревари во младинска лига 50.000,00 

13. 
Училишен спортски клуб "Владо 
Кантарџиев"-Гевгелија 

1. Школа за  футсал (основни 
училишта) 
2. Фудбалска школа (основни 
училишта) 
3. Школа за кошарка (основни 
училишта) 
4. Школа за ракомет (основни 
училишта) 
5. Школа за одбојка (основни 
училишта) 
6. Крос 
7. Излети во природа 
8. Меѓуопштински, зонски, 
регионални и државни                                                                 
9. Зонско-меѓузонски лиги, во 
ракомет, футсал, кошарка , 
организирани од ФУС на РМ 

50.000,00 

14. 
СУС- ООУ "Владо Кантарџиев" -
Гевгелија 

1. Општински натпревари во 
футсал, фудбал, кошарка, 
ракомет (основни и средни 
училишта)                                                
2. Меѓуопштински натпревари 
во футсал, фудбал, кошарка, 
ракомет (основни и средни 
училишта)                                                
3. Зонски натпревари во 

50.000,00 



футсал, фудбал, кошарка, 
ракомет (основни и средни 
училишта)                                                               
4. Регионални натпревари во 
футсал, фудбал, кошарка, 
ракомет (основни и средни 
училишта)                                                
5. Државни натпревари во 
футсал, фудбал, кошарка, 
ракомет (основни и средни 
училишта)                                                               
6. Одбележување на 
општински празник                                                            
7. Новогодишен турнир во мал 
фудбал 

15. 
УСК "ТОПЛИК ЈУГ" Гевгелија 
(К.Мисирков) 

1. Училишен спорт (фудбал, 
кошарка, ракомет, атлетиак)                                              
2. Спорт и рекреативни 
активности (пливање, скијање, 
пинг-понг, велосипедизам, 
излети..)                                   3. 
Набавка на опрема и реквизити 

50.000,00 

16. 
Спортски клуб СОУ 
"Ј.Јосифовски"-Гевгелија 

Натпревари помеѓу УСК 
Училишни натпревари 
Велосипедизам 
Планинарење 

 
70.000,00 

17. ГЗ  "АТАЛАНТА"- Гевгелија 
1. Учество на државно 
натпреварување во гимнастика 
2. Тековни трошоци 

20.000,00 

18. 
Мото клуб "РЕТКИ ПТИЦИ"- 
Гевгелија 

1. Ендуро рели Кожуф 2018 
2. Мото собир 
3. ФИМ-рели  Литванија 2018 
4. Независност на РМ 
    8-ми Септември 

30.000,00 

19. 
Планинарско друштво "КОЖУФ" 
-Гевгелија 

тековни активности 
150.000,00 

20. 
ЗГ Тениски клуб "КРУНА" - 
Гевгелија 

Ајде да играме тенис 
 

40.000,00 

21. 
КЕС "ПЕЛИКАН-ЕКСТРЕМ" 
Стојаково 

1. Гевгелија ОПЕН –натпревар 
во параглајдинг, прецизно 
слетување 
2. Натпревар ХС Прелети 
3. Уредување на полетиште 
Стајка                 
4. Набавка на опрема 

100.000,00 

22. "МИСТИК ДЕНС" - Гевгелија 

Танцов натпревар Салоника опен 
2018 
Танцов натпревар Софија денс 
фест 2018 
Меѓународен натпревар Скопје 
опен ИДФ 
Macedonia open 2018 

 
 

30.000,00 



годишен концерт –Мистик денс 
шоу 
Летен камп 
Танцов натпревар Нови Сад денс 
фест 2018                                                 
Новогодишен флешмоб 

23. ЗРСРК "АКВАСПОРТ"-Гевгелија 

1. КУП МАД-ДАМ                                                   
2. КУП ТРОФЕЈ                                                        
3. КУП РИБАРЧЕ                                                  
4. Балкански куп Средба на 
риболовци                                                      
5. Инернационален турнир во 
сурфкастинг  (морски риболов 
од брег) 

20.000,00 

24. 
ЗГ Кик Бокс Клуб "АЖДЕР" - 
Гевгелија 

1. Државни првенства јуниори и 
сениори                                                     
2. Балкански куп Балкан Опен 
2018               
3. 20-ти Меѓународен куп 
Кутина 2018 

20.000,00 

25. Георги Петков-Гевгелија 
Високогорска алпинистичка 
експедиција за искачување на 
Монт Еверес 

60.000,00 

26. Други активности  570.000,00 

27. 
 
Вкупно 

  
9.000.000,00 

  
За активностите од областа на спортот кои не се опфатени со оваа програма а ќе 

се појават во текот на 2018 година, и се од општ интерес за општината, Советот на 
општината ќе изврши дополнување на истата. 
 Одржувањето и изградбата на спортски објекти е предвидено во Програмата за 
уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2018 година. 
 
4.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ И ПОМАГАЊЕ НА 
СПОРТСКИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ 

Освен со финансиски средства, градоначалникот и Советот на општина Гевгелија, 
спортските манифестации ќе ги поддржување и помага со: 

- Покровителство 
- Доделување награди, признанија и пригодни подароци. 

 
5.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

За реализација на активностите и средствата предвидени за истите, сите 
корисници опфатени со оваа Програма, треба да поднесат извештај до Советот на 
општина Гевгелија 
 За реализација на Програмата надлежен е градоначалникот на општина Гевгелија. 
 Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Гевгелија". 
                                Претседател   
                                            на Советот на општина Гевгелија, 
Бр.09-360/1                 Ташко Дојчинов,с.р. 
28.02.2018г   Гевгелија            


