
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА  

на УСК Крсте Мисирков Куманово за 2014 година 

Р.бр. Реализирани активности Постигнати резултати со показатели  
(број на инволвирани лица итн.) 

Време и место на 
реализацијата 

Реализатор 
(работно тело и сл.) 

1 Основачко собрание -Акт за основање 
-Избор на органи 
-Избор на застапник 
-Усвојување на Статут  
-Усвојување на Програма за работа 
-Избор на застапник 

15.10.2014 
ООУ Крсте Мисирков 
Куманово 
  

Членови на 
собранието 

2 Регистрација во Централен 
Регистер на РМ 

-Поднесување на потребна 
документација 
-Вадење на потврда за Употреба на Има 
од Министерство за правда на РМ и 
комплетирање на документите 
-Регистрирање на УСК Крсте Мисирков 
Куманово 

05.11.2014 
Централен регистер 
на РМ подрачна ед. 
Куманово и  
Министерство за 
Правда Скопје 

Застапник и 
претседател на 
Клубот: Југослав 
Спасиќ 

3 Активација на клубот -Депонирање на потпис кај Нотар 
-Склучување на договор и активирање 
на сметка со НЛБ Тутунска Банка АД 
Скопје 
-Изработка на Печати на клубот  
-Набавка на канцелариски материјал за 
работа на клубот 

06-21.11.2014 
НЛБ Тутунска Банка 
филијала Куманово 
Нотар: Маријан 
Коцевски 
Клучар: Паневски и 
Синови 
Книжарница:Џивџи 

Југослав Спасиќ 

4 Известување за формирање 
на Клубот УСК КМК до 

-Директорот на ООУ Крсте Мисирков 
Куманово 
-Сектор за Образование  на Општина 
Куманово 
-Сектор за Култура и Спорт на Општина 
куманово 
-Општински Сојуз на Училишен Спорт 

24-30.11.2014 
ООУ Крсте Мисирков 
Куманово 
 

Југослав Спасиќ 



на Куманово 
-Сојуз на Спортови на Куманово 
-Совет на Родители на ООУ Крсте 
Мисирков Куманово 
-Училишен Одбор на ООУ Крсте 
МисирковКуманово 

5 Седница на Управен Одбор  -Одлука за Амблем на клубот 
-Одлука за официјална е-маил адреса 
на клубот 
-Одлука за официјална веб страна на 
клубот  
-Одлука за  Програма за работа за 2015 
-Одлука за Финанасики Плана за 2015 
-Одлука за Правилник за постапка за 
зачленување во клубот 
-Одлука за Правилник на советдавно-
оперативни тела на клубот 
-Одлука за Членови на советодавно-
оперативни тела на клубот 
-Одлука за склучување на договор со 
сметководствено биро за поднесување 
на завршна сметка 
-Одлука за поднесување на барање за 
термини за спортски школи на клубот 
до институции под кои училиштето 
-Одлука за склучување на договор за 
користење на спортски објекти 
-Олука за склучување на договор со 
стручни лица за работа на спортските 
школи 
-Одлука за набавка на спортска опрема 
и реквизити за спортските школи 
-Усвојување на Тримесечен план за 

09.12.2014ООУ Крсте 
Мисирков 
Куманово 
 

Членови на Извршен 
одбор 



работа  
6 Барања за темини за работа 

на Клубот УСК КМК до 
-Директорот на ООУ Крсте Мисирков 
Куманово 
-Сектор за Образование  на Општина 
Куманово 
-Сектор за Култура и Спорт на Општина 
куманово 
-Совет на Родители на ООУ Крсте 
Мисирков Куманово 
-Училишен Одбор на ООУ Крсте 
Мисирков Куманово 

10-16.12.2014  
ООУ Крсте Мисирков 
Куманово 

Југослав Спасиќ 

7 Состанок со Совет на 
родители на ООУ Крсте 
Мисирков Куманово 

-Официјално информирани 45 
родители претставници на секое 
одделение во училиштето, за цели, 
задачи, стратегија, мисија, визија и 
функционирање на клубот 
-Заклучено да се информираат сите 
родители кога ќе се земаат оценките за 
зимски распуст и на родителски соста-
ноци на почеток на второ полугодие.  

17.12.2015 Југослав Спасиќ 

8 Седница на Собрание на УСК 
Крсте Мисирков Куманово 

-Усвоен записник од основачкото 
собрание 
-Одлука за усвојување на финансиски 
план за работа на клубот во 2015 год 
-Одлука за усвојување на Програма за 
работа на клубот во 2015 

22.12.2014 Членови на Собрание  

9 Состанок со Училишен 
Одбор и Директорот на ООУ 
Крсте Мисирков Куманово 

- Официјално информирани 7члена на 
Училишниот одбор, Директор и 
Педагог на училиштето на училиштето, 
за цели, задачи, стратегија, мисија, 
визија и функционирање на клубот. 
-Одлука од Училишниот Одбор за 
оддобрување на термини за користење 

28.12.2014 Југослав Спасиќ 
Членови на УО на ООУ 
Крсте Мисирков и 
Директор на 
Училиштето 



на спортските школи на клубот од 
01.09.2015 година во Понеделник, 
Среда и Петок од 19:00 до 20:00 часот  

 

 

 

22.01.2015, Куманово                                                   УСК Крсте Мисирков Куманово               

             М.П            Претседател, 

                              ______________ 

                        Југослав Спасиќ 

 


