
 

 
 

Општина Берово 

 
ИЗВЕШТАЈ 

За реализираните активности и исплатени средства 
од програмата за развој на спортот и спортско 
рекреативните активности на општина Берово 

за 2020 година 
 
 

 
 

Спорт 2020 
  

 
 

/01/2021 
Одделение за јавни дејности 

Изработил: Зоран Нешкевски 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

О П Ш Т И Н А   Б Е Р О В О 

 

1 

 

 
 

 
 
 

О П Ш Т И Н А 
Б Е Р О В О 

 
„Димитар Влахов“ бр.10, 

2330 Берово 
т/ф + 389(0)33 471057 

www.berovo.gov.mk 
E-mail:so.berovo@t-home.mk 

 

До 
 

Советот на Општина Берово 
 
 
 

             
 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 

За реализираните активности и исплатените 
средства од програмата за развој на спортот и 

спортско рекреативните активности на граѓаните во 
Општина Берово за 2020  година. 

 
Советот на Општина Берово донесе програма за развојот на спортот 
и спортско рекреативните активности во Општина Берово за 2020 
год. За реализирање на активностите во спортот беа предвидени 
средства од буџетот на Општина Берово во висина од 850.000. 
денари. 
 
 

ПРЕДВИДЕНИ СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО 2020 ГОДИНА СО    
ПОТРОШЕНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 

1. Ставка 1 
 Училишен спорт,и спортски рекреативни активности 
 

Ставка 2 
Спортско рекреативни активности на граѓаните- Спорт за 
сите 
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         Од оваа ставка беа предвидени да се спроведат следниве 
активности: 
 
1.Рекреативно спортско возење на велосипед на граѓани од сите 
возрасти низ улиците на градот и локалните места во 
Општината(мај-септември). 
 
Оваа активност не  се реализираше поради состојбата со COVID 19 . 
 
2. Рекреативно спортско –забавна манифестација ,,Пролетен 
крос,, во пресрет на денот на пролетта. 
 
 Не се одржа  трката на 21 март , по улиците во општина Берово 
поради состојбата со COVID 19. 
      
 
3.Планирање –пешачење  на граѓани од сите возрасти. 
 
Оваа активност не беше реализирана поради мала заинтересираност 
на граѓаните од општината. 
 
4.Баскет натпревари во машка и женска конкуренција.   
 
Не се одржа турнирот во уличен баскет поради состојбата со COVID 
19. 
 
  5.Натпревари во ракомет, машка и женска конкуренција 
 
Натпреври во ракомет не беа организирани поради состојбата со 
COVID 19. 
 
6.Турнири во мал фудбал. 
 
Турнирот  започна да се  игра во салата Македонски бранители 
во месеците февруари, март. На овој турнир зедоа учество 9 екипи 
од општина Берово како и 1 екипа од општина Пехчево. Се одигра 
куп систем секој со секој од екипите.Турнирот се одигра во добра 
атмосфера пред полни трибини со одлична организација и фер 
натпреварување. 
 
 Турнирот беше прекинат пред да се одиграат полуфиналните 
натпревари  поради состојбата со COVID -19 за  заштита и 
безбедност на самите учесници.(Истиот ќе биде завршен кога ќе 
дозволат условите со пандемијата ). 
 
 
  7.Натпреварување на пензионери и бивши спортисти 
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Учество на пензионери и бивши спортисти во организирани турнири 
во шах, влечење јаже, пикадо фрлање на ѓуле и во други спортски 
дисциплини.Овие наптревари беа оргаизирани од страна на 
пензионерското друштво во општината во целосна нивна 
организација. 
 
8.Спорт за лица со посебни потреби 
Активностите се спроведуваат на републичко ниво со учество на 
национални спортски натпревари на летни и зимски игри на деца со 
посебни потреби. Оваа активност   не беше реализирана . 
 
9.Турнир во пинг понг 
 
 Од оваа година почна да фунционира пинпонгарски клуб во нашата 
општина ,и по неговата добра организација и запишување на 
доволен број на членови ќе биде организиран турнир во пинг понг , 
за кој досега немаше интерес да биде организиран. 
 
 Оваа година на пинпонгарскиот клуб,,Берово,, се исплатени 
20.000ден. 
 
10.Турнир во шах 
Натпревари во шах не се организираа поради мала заинтересираност 
на граѓаните а пензионерите сами си организираат шаховски 
натпревари. 
 

Ставка 3. 
 
 
Натпреварувачки- масовен спорт и подршка за активирање на 
спортски активности на клубови во поедини згаснати спортски 
дисциплини. 
       Спортската традиција како и желбата на широките граѓански 
маси налага преземање на позитивни активности во домен на 
подршка и активирање на поедини клубови кои од субјективни или 
објективни причини престанале да постојат.  
 

Ставка 4 
                                           Спортски објекти 
За одржување на спортски активности неопходно потребно е 
обезбедување на соодветни спортски објекти. Со децентрализацијата 
на Општината, одредени спортски објекти се преотстапени на 
користење и управување на Општината од страна на владата на 
Република Македонија.Пример:училишни спортски сали, спортски 
терени на кои ќе се одвиваат сите настани на Општинско и 
републичко ниво. Исто така за да се спроведат сите горе наведени 
спортски активности во Општината треба да се вклучат стручни 
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лица од областа на спортот-професори по физичко воспитување и 
други стручни лица.Одржувањето на спортските објекти  паѓа на 
товар на училиштата во општината. 
 

Ставка 5 
 
Трансфер на средства до спортски здруженија 
За заживување на спортот во Општината потребно е да се 
издвојуваат средства кои би се трансверирале до спортските 
здруженија се со цел за понатамошно профункционирање на повеќе 
спортски клубови во Општината.Со овие средства Општина Берово се 
надева дека ќе го заживее спортот за подобар и поквалитетен живот 
на идните генерации во Општина Берово.Сите услови за тоа ги имаме 
само се потребни многу повеќе вложувања во спортот а 
придобивките ќе бидат повеќекратни.Оваа година  беа издвоени 
средства за трансфери до спортски здруженија. 
 

Ставка 6 
Подршка на ОФК-Малеш 
-На ОФК –Малеш 420 .000 ден 
 
За фудбалскиот клуб Малеш за негово натпреварување во трета лига  
оваа година од програмата од посебната ставка 6 беа дадени  
420.000  ден. 
 
Од ставката 6 вкупно се исплатени 420 .000 ден. 
За другите ставки  од 1-5 во програмата се потрошени 25.000ден. 
 
 Вкупно реализирани средства од програмата за спорт за 2020 се 
445.000,00 денари или програмата е реализирана со 52.35%   
заклучно 31.12.2020 год. 
 
Табеларен приказ на потрошени  средства од програмата за 
спорт и спортско рекереативни активности на Општина Берово 
за 2020 год. 
 
Ставка  Субјект  Потрошени средства 
Ставка 2(точка 2) За пролетна трка 0 ден. 
Ставка 2(точка 4) Турнир во уличен 

баскет 
0 ден. 

Ставка 2(точка 5) УСК ДИМ 0  ден. 
Ставка 2(точка 5) Турнир во фудбал 

(Русиново) 
0 ден. 

Ставка 2(точка 5) Турнир во фудбал 
(Владимирово) 

0 ден. 

Ставка 2(точка 6) Турнир во фудбал 
(Берово) 

5.000  ден. 
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Ставка 2(точка 9) Пинпонгарски клуб 
(Берово) 

20.000ден. 

Ставка  3 Бодбилдинг (Васко 
Мамучевски) 

0 ден. 

Ставка 3 ОФ РОАД КЛУБ ,,ЦРН 
ПАНТЕР,, 

0 ден. 

Ставка 3 За најцврсто јајце качор 0 ден. 
Ставка 3 За најубаво украсено 

јајце  
0ден. 

Ставка  6  Подршка на (ОФК-
МАЛЕШ) 

420.000 ден 

 
Вкупно потрошени средства од програмата за 2020 год. се  445.000 
ден. Или програмата е реализирана со 52.35%. 
 
Реализацијата на програмата оваа година е прилично намалена 
поради новонастаната состојба со COVID 19. 
 
Се надеваме дека во 2021 год. оваа состојба со COVID 19  што побрзо 
ќе заврши и спортско рекреативните активности во Општина Берово 
ќе се одржуваат со зголемен интензитет за што програмата за 2021 е 
зголемена. 
 
Берово 28.01.2021 год 
 
 
Изработил: 
Нешкевски Зоран       
Одделение за јавни дејности 
 
 
 
 
                                                                                 Совет на Општина Берово 
                                                                                           Претседател 
                                                                                    Јован Матеничарски 
 
 
 


