Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локална
самоуправа ( ,,Службен весник на СРМ ,, бр: 5/02 ) и член 20 , став 1 од
Пречистен текст на Статутот на Општина Кратово (Службен гласник бр:
10/2019), Советот на општина Кратово на седница на Советот одржана на
ден:
.
. 2020 година, донесе:

ПРОГРАМА
за поддршка на спортски активности во општина Кратово за 2021 година

I.

ЦЕЛИ :
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Kратово во
областа на спортот за 2021 година се:
1. Збогатување на спортско-рекреативниот живот на населението во
општината;
2. Зголемување на бројот на населението, од сите возрасти и социјални
групи, кои активно ќе практикуваат спорт;
3. Поттикнување за остварување на успешни спортски резултати од
страна на локалните спортисти, односно спортски клубови и нивна
афирмација.

II.

АКТИВНОСТИ:
За реализирање на целите на оваа Програма Општина Кратово ќе ги
преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите
свои технички и човечки ресурси.
Во контекст на ова, активностите најмногу ќе се насочуваат кон
реализирање на следните активности:
- сочувување на континуитетот на традиционалните спортски
манифестации;
- развивање на масовниот и училишниот спорт;
- поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати
и ја афирмираат општина Кратово во државата и надвор од неа, но и за
развој и поддршка на спортовите во подем.
Следи табеларен преглед на активности и предвидени средства за
нивна реалзиација.

Р.бр

Извор на
средства

Износ во
средства во
денари

Организирање на шаховски турнир во чест
на Свети Ѓорѓи Кратовски
24- ти февруари
Организирање на турнир во мал фудбал во
чест на Свети Ѓорѓи Кратовски
24 – ти февруари

Буџет на ЕЛС
Кратово

10.000

Буџет на ЕЛС
Кратово

30.000

3.

Организирање на турнир во пинг- понг во
чест на Свети Ѓорѓи Кратовски
24- ти февруари

Буџет на ЕЛС
Кратово

10.000

4.

Подршка на Отворени забавни школи (Open
Fun Football Schools)
месец септември – октомври

Буџет на ЕЛС
Кратово

120.000

5.

Подршка на училишни спортски клубови и
сојузи
континуирано во текот на целата година

Буџет на ЕЛС
Кратово

60.000

6.

Подршка на локални спортски клубови со
цел реализација на нивната програма и
учество на натпревари и турнири
по потреба во текот на целата година

Буџет на ЕЛС
Кратово

100.000

7.

Поддршка за основање на нови спортски
клубови и здруженија, набавка на потребни
реквизити, организирање на спортски
настани, потикнување и промовирање на
спортот
по потреба

Буџет на ЕЛС
Кратово

80.000

1.

2.

Име на активност

Вкупно:

410.000

