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ИНФОРМАЦИЈА 
за одржаните 25-тите Јубилејни спортски игри и средби 

на Синдикатот на УПОЗ  (СИС - УПОЗ 2019 година) 
 

 Синдикатот на работниците од управата правосудните органи и здруженијата на 

граѓани на РМ (УПОЗ) од 06.06 до 09.06.2019 година во Охрид во хотелите "Метропол”, 

“Белви” и “Турист” оваа година ги организираше своите јубилејни 25-ти Спортски игри и 

средби на Синдикатот на УПОЗ.  

 

Оваа година учество зедоа 33 синдикални организации и тоа: 

Фонд на ПИОМ, Агенција за вработување на РМ, Апелационо подрачје Гостивар 

(ОС Тетово и ОС Дебар), Апелационо подрачје Скопје (ОС Скопје 1, ОС Скопје 2, 

Апелационен суд Скопје, Основен суд Куманово, Основен суд Кавадарци и Основен суд 

Велес), Управата за јавни приходи, КПУ Затвор Штип, Град Скопје, Јавни обвинителства 

на РМ, Агенција за катастар на недвижности, Општина Велес, Апелационо подрачје 

Штип (ОС Штип, ОС Струмица, ОС Берово, ОС Кочани), Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, Јавно претпријатие Стрежево - Битола, Општина Карпош, 

Државен инспекторат за земјоделство, Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој, Општина Крива Паланка, Општина Гевгелија, 

Службен весник на РМ, Општина Битола, Дирекција за заштита и спасување, 

Министерство за правда, и двете ново формирани синдикални организации Општина 

Кисела Вода и Општина Аеродром.  

 

По одржаните натпревари во осум дисциплини во машка, седум во женска 

конкуренција и три заеднички дисциплини, беа постигнати следниве резултати: 

 

MAШКА КОНКУРЕНЦИЈА     ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА  

 

Мал фудбал  

1. Казнено поправна установа Затвор Штип 

2. Град Скопје  

3. Управа за јавни приходи  

 

Кошарка         Баскет  

1. Апелационо подрачје Скопје (ОС Скопје 1) 1. Град Скопје 

2. Јавни обвинителства на РМ    2. Фонд на ПИОМ 

3. Општина Велес      3. Управа за јавни приходи 
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Пинг - Понг              Пинг - Понг 

1. Општина Карпош     1. Управа за јавни приходи 

2. Општина Струмица      2. Град Скопје 

         3. Државен инспекторат за земјоделство  3. Општина Карпош 

 

Шах         Шах 

1. ЈП Стрежево Битола     1. Град Скопје 

2. Општина Струмица     2. Управа за јавни приходи 

3. Државен инспекторат за земјоделство  3. Фонд на ПИОМ 

 

Стрелаштво         Стрелаштво  

1. Управа за јавни приходи    1. Управа за јавни приходи 

2. Дирекција за заштита и спасување  2. Апелационо подрачје Штип  

3. Агенција за катастар на недвижности  3. Град Скопје 

 

Пикадо        Пикадо 

1. Општина Струмица       1. Управа за јавни приходи 

2. Дирекција за заштита и спасување  2. Општина Гевгелија 

3. Јавни обвинителства на РМ   3. Фонд на ПИОМ  

 

Тенис        Тенис 

1. Општина Струмица      1. Управа за јавни приходи 

2. Управа за јавни приходи    2. Град Скопје 

3. Апелационо подрачје Гостивар (ОС Дебар) 3. Апелационо подрачје Штип 

 

Пливање      Пливање 

1. Јавни обвинителства на РМ   1. Општина Карпош 

2. Управа за јавни приходи    2. Град Скопје  

3. Агенција за катастар на недвижности  3. Управа за јавни приходи 

 

 

ЗАЕДНИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ 

 

Влечење јаже       

1. Апелационо подрачје Штип     

2. Државен инспекторат за земјоделство 

3. Општина Гевгелија 
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Пинг - Понг  

1. Општина Карпош 

2. Апелационо подрачје Штип 

3. Управа за јавни приходи  

 

Одбојка на песок  

1. Апелационо подрачје Скопје - ОС Скопје 1  

2. Управа за јавни приходи 

3. Апелационо подрачје Штип  

 

Победникот во генералниот пласман се одреди според бодовите од сите 

дисциплини кои се бодуваат на следниот начин: 

 - за освоено прво место - 5 (пет) бода; 

 - за освоено второ место - 3 (три) бода; 

 - за освоено трето место - 1 (еден) бод; 

 

Бодирањето на дисциплината тенис каде натпреварите се поединечни се бодуваат: 

 - за освоено прво место - 3 (три) бода; 

 - за освоено второ место - 2 (два) бода; 

 - за освоено трето место - 1 (еден) бод. 

 

Машка конкуренција  

 

1. Општина Струмица ........................................11 бода; 

2. Управа за јавни приходи...............................11 бода; 

3. Јавни обвинителства на РМ............................9 бода; 

4. Јавно претпријатие Стрежево Битола........... 8 бода; 

5. Општина Карпош...............................................5 бода; 

6. Апелационо подрачје Скопје - ОС Скопје 1....5 бода; 

7. Агенција за катастар на недвижности............5 бода; 

8. Град Скопје.........................................................3 бода; 

9. Дирекција за заштита и спасување..................3 бода; 

10. Државен инспекторат за земјоделство...........2 бода; 

11. Апелационо подрачје Гостивар - ОС Дебар....1 бод; 

12. Општина Велес....................................................1 бод. 
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Женска конкуренција  

 

1. Управа за јавни приходи..................................23 бода; 

2. Град Скопје.........................................................19 бода; 

3. Општина Карпош................................................6 бода; 

4. Фонд на ПИОМ...................................................5 бода; 

5. Општина Гевгелија.............................................3 бода. 

 

Заеднички дисциплини 

 

1. Апелационо подрачје Штип..............................9 бода; 

2. Општина Карпош................................................5 бода; 

3. Апелационо подрачје Скопје - ОС Скопје 1.....5 бода; 

4. Државен инспекторат за земјоделство............3 бода; 

5. Општина Гевгелија..............................................1 бод.  

 

Според постигнатите резултати победничкиот пехар за севкупен победник во 

машка конкуренција го доби екипата на Општина Струмица со 11 бодови, а севкупен 

победник во женска конкуренција екипата на Управата за јавни приходи со 23 бодови.  

 

Севкупен победник на Дваесет и петтите јубилејни спортски игри и средби беше 

екипата на Управата за јавни приходи со 38 бодови.  

 

На Дваесет и петтите спортски игри и средби и оваа година учествуваа колегите 

од Синдикатот на државните и локалните службеници на Хрватска (54) кои на овие игри 

учествуваа по 14-ти пат.  

 

На овие спортски игри и средби на Синдикатот на УПОЗ учество земаа околу 400 

членови, што преставува една голема заинтересираност за дружење и забава. 

 

За да присуствуваат што поголем број членови кои сакаа да учествуваат на 

спортските игри, Синдикатот на УПОЗ и годинава како и изминатите доделуваше 

позајмици кои максимално ги искористија одредени организации и тоа: Агенција за 

катастар на недвижности (259.000 денари), Основен суд Куманово (90.000 денари), 

Основен суд Тетово (84.500 денари), КПУ Затвор Штип (49.000 денари), Дирекција за 

заштита и спасување (13.000 денари), Основен суд Дебар (24.000 денари) и Основен суд 

Скопје 2 (6.000 денари). Оваа година можеме да забележиме дека доста членови ја 

искористиле позајмицата, што преставува финансиско олеснување за членот кој сака да 

учествува.  
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И оваа година, како и неколку години наназад, Синдикатот на УПОЗ беше 

помогнат од неколку фирми кои придонесоа до поуспешна организација а тоа се 

Здружението на возачи на Град Скопје, Кожуфчанка и Витаминка од Прилеп.   

 

Оваа година отворањето се одржа на базенот на Хотел Белви, и по повод 25-тите 

јубилејни спортски игри и средби, квартетот на групата на Пламенка Трајковска имаше 

свој настап пред присутните учесници, а забавата по завршување продолжи во диско  

клубот во склоп на Хотелскиот комплекс. По повод јубилејот 25-години од спортските 

игри и средби, од страна на Синдикатот на УПОЗ, беше обезбедена по една маичка за 

секој учесник како спомен од јубилејот.  

 

Вториот ден се одвиваа натпревари по утврден распоред и термини во фер и 

натпреварувачки дух, а вечерта беше организирано заедничко дружење за сите 

учесници во Хотел “Метропол” со музичка група која ги забавуваше гостите. 

 

Третата завршена вечер, односно доделувањето на пехарите и дипломите беше 

организирана исто така во салата на хотелот “Mетропол” која преставуваше врв на 

тридневните натпреварувања, дружења и забава.  

 

Затоа слободно можеме да констатираме дека јубилејните 25-тите спортски игри 

и средби беа одлично организирани, за што зборуваат и самите учесници.  

 

 

 

Информацијата ја подготви  

       Бојан Трипуноски  

Организационен одбор и Комисијата за  

натпревари на спортските игри и 

средби на Синдикатот на УПОЗ  

     

     

 


