МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Скопје, ноември, 2012 г.

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
Свесни дека училишниот спорт претставува основно средство во креирањето и остварувањето на вредностите со кои се
менува општествената свест за придобивките од националната кохезија,
Заради училишниот спортот како средство за афирмирање на демократијата и остварување на основните човекови
права и слободи,
Со цел поттикнување на здравјето и психо - физичкиот развој на учениците и јакнење на економијата во Република
Македонија.
Со заложба за обезбедување на квалитетно физичко воспитување како нераздвоен дел од квалитетното образование.
Заради овозможување перманентен и индивидуален професионален развој, изградување на етичките вредности,
комуникацијата, соработката, тимската работа, почитувањето на другите.

Страните склучија:

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
во Скопје, на 5 ноември, 2012 г.
склучен помеѓу:
Заедницата на единиците на
локалната самоуправа на Р.М. - ЗЕЛС,
претставувана од Претседателот, г. Коце ТРАЈАНОВСКИ
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и
Министерство за образование
и наука на Република Македонија,
претставувано од Министерот, г. Панче КРАЛЕВ
и
Агенцијата за млади и спорт на Р.М.,
претставувана од Директорот, г. Лазар ПОПОВСКИ
со следната содржина:
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ГЛАВА I
предмет на Меморандумот
Член 1
Предмет на овој меморандум е воспоставување на соработка помеѓу Заедницата на единиците
на локалната самоуправа на Р.М. - ЗЕЛС (понатаму во текстот само како ЗЕЛС),
Министерството за образование и наука на Р.М. и Агенцијата за млади и спорт на Р.М., со
цел меѓусебна тесна координација, планирање и реализација на активности за поттикнување
на основање на училишни спортски клубови и воведување на општински, регионални и
државни натпревари во голем фудбал, тенис, шах и други спортови.
ГЛАВА II
цели
Член 2
Соработката на страните утврдена со членот 1 на овој Меморандум, особено се однесува на:
-

Поттикнување и основање на училишни спортски клубови;
Утврдување на форми на финансиска поддршка на училишните спортски клубови;
Развој на поединечни спортски дисциплини во согласност со интересот на учениците,
можностите и личниот потенцијал на децата и младите;
Поттикнување и вклученост на единиците на локалната самоуправа во
организирањето на општински и регионални натпревари во соодветните спортови;
Организирање на државни спортски натпревари;

Член 3
Врз основа на овој Меморандум формите на соработка, координацијата и спроведувањето на
конкретните активности се остварува врз основа на взаемно утврдена и усогласена Програма,
со соодветни обврски за секоја од страните потписнички.
Програмата од ставот 1 на овој член ја предлага посебно координативно тело формирано врз
основа на овој Меморандум.
Со програмата од ставот 1 на овој член се утврдуваат и финансиските средства кои ќе бидат
обезбедени за спроведување на истата, изворот и постапката за нивно трошење и
распределба.
Член 4
Заради ефикасно спроведување на предметот и целите на овој меморандум страните ќе
формираат Координативно тело составено од еднаков број на претставници.
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Страните се обврзуваат дека во процесот на остварувањето на целите од ставот 1 на овој член
ќе се обезбеди подеднаква достапност до сите единици на локалната самоуправа, врз основа
на соодветно утврдени критериуми.
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Координативното тело од ставот 1 на овој член врши разработка и ја предлага Програмата од
членот 3, став 1 на овој Меморандум.
Членовите на координативното тело се должни да обезбедат внатрешна координација и
усогласување во институцијата на која и припаѓаат, а истите се задолжени и за обезбедување
непречена комуникација помеѓу вклучените институции.
ГЛАВА III
взаемни обврски
Член 5
Страните потписнички, во зависност од соодветно предвидените сопствени средства за оваа
намена, се должни во јавните или во сопствени печатени гласила и електронски интернет
страници да вршат тековна промоција и афирмирање на активностите кои произлегуваат од
овој Меморандум, со цел запознавање на јавноста, а особено учениците, за придобивките на
децата и младите од спортувањето.
Член 6
Во согласност со утврдената програма од членот 3 на овој Меморандум или врз основа Закон
и други сопствени акти со кои се предвидува преземање на соодветни активности,
Координативното тело составува годишен извештај кој го доставува до секоја од страните
потписнички.
Сумарниот извештај за преземените активности од ставот 1 на овој член ќе биде објавен и
промовиран согласно обврската од членот 5 на овој Меморандум.
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ГЛАВА IV
општи и завршни одредби
Член 7
Страните потписнички на овој Меморандум се согласни дека во процесот на реализација на
одредбите утврдени со истиот, доколку е потребно можат да вршат дополнувања или измени
на истиот во насока на поголема ефикасност во реализација на взаемно утврдените цели и
преземени обврски.
Измената на одредбите на овој Меморандум во смисол на став 1 на овој член се врши
единствено со писмена согласност на сите потписници.
Член 8
Во насока на реализацијата на одредбите на овој Меморандум, страните-потписнички
изјавуваат дека се во целост свесни за сопствените цели и интереси кои со истиот ги
изразуваат, како и правната сила на утврдените преземени обврски.
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Неможноста за реализација на одредбите поради индивидуалните специфики на трети лица
на кои се однесуваат дел од одредбите на овој Меморандум, немаат правни последици врз
страните потписнички, а особено преземените обврски кои имаат својство или ќе се утврдат
како препорака до органите на единиците на локалната самоуправа и државните органи.
Член 9
Овој Меморандум влегува во сила на денот на потпишувањето од страна на сите потписници
и трае 4 (четири) години.
Член 10
Овој Меморандум е составен во 6 еднообразни примероци, по две за сите страни
потписнички.

Министерство за
образование и наука на
Република Македонија
Министер,

Агенција за млади спорт на
Р.М.,
Директор,

Заедница на единиците на
локалната самоуправа на
Р.М. - ЗЕЛС
Претседател,

_____________________
Панче КРАЛЕВ

___________________
Лазар ПОПОВСКИ

_____________________
Коце ТРАЈАНОВСКИ
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Страни потписнички:
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