
Врз основа на член 20 од Статутот на Здружение за училишен спортски клуб на 

општинско основно училиште Крсте Мисирков Куманово ,членовите на Собранието на 

седницата одржана на 22.01.2014 (Четврток) со почеток во 12:00 часот во просториите на 

ООУ Крсте Мисирков  Куманово, година го донесе следниов: 

 

 

ФИНАНСИСКА ИЗВЕШТАЈ  

ЗА РАБОТА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА  

на УСК Крсте Мисирков Куманово за 2014 година 

 

 

1. Приходи за работа на УСК Крсте Мисирков Куманово 
 

Приходи од различни извори 

за функционирање и работа на  

УСК Крсте Мисирков 

Куманово 

Опис на средстватат и материјалот за 

реализација на средствата   

 

КОЛИЧИНА  

НА СРЕДСТВА 

 

Доброволни прилози 

Доброволни прилози од членови на клубот, 

родители на учениците кои ја посетуваат 

спортската школа на УСК, вработените во 

училиштето итн. 

 

0,00 денари 

 

Подароци 

Материјали кои еднократно ќе му бидат 

подарени на клубот во вид на спорстка 

опрема, реквизити, помагала, справи и 

канцелариски материјал кои се нови или 

делумно искористени и слично. 

 

0,00 денари 

 

Донации и Спонзорства 

На материјални средства, опрема спортска, 

превоз, канцелариски материјали, обука за 

стучниот кадар  или хонорари за стручните 

лица и други начини. 

 

0,00 денари 

 

Буџет на општината 

Финансии кои ги распределува општината 

за училишниот спорт, агенцијата за млади 

и спорт, федерацијата за училишен спорт и 

итн.  

 

0,00 денари 

 

Други извори 
 

Проектни активности во кои учествува 

клубот, рекламирање преку клубот и 

друго. 

 

0,00 денари 

 

ВКУПНО 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

0,00 денари 

 



2. Расходи за работа на УСК Крсте Мисирков Куманово 

 
Неопходни работи за 

функционирање на 

кошаркарската школа и 

работа на УСК Крсте 

Мисирков Куманово 

Опис на материјалот или активност 

потребни за реализација на планот 

 

КОЛИЧИНА  

НА СРЕДСТВА 

Канцелариски материјал и 

опрема за Прва помош и 

заштита 

Хартија, тонер, печат, папки, регистри, 

завои, грази, марами, ханзапласти и сл.  
0,00 денари 

Набавка на спотрска опрема и 

спортски реквизити и справи 

Маркери, шишенца за вода, топки, мрежи, 

обрачи, табли, јажиња, кошеви и друго. 
0,00 денари 

Изнајмување и Оддржување на 

спортската сала, помошни 

простории и спортска опр. 

Средства за хигиена, џогери, крпи, кваки, 

сијалици, упатства, прозори и сл. 
0,00 денари 

Патни трошоци за натпревари и 

за стручно усовршување 

Патување за натпреварување,  набавка на 

опрема, семинари, федераци, спонзор и др. 
0,00 денари 

Книговодсвтено биро задолжено 

за водење на сметки на клубот 

Завршна сметка, уплати-исплати, дого-

вори со стручни лица и соработници. 
0,00 денари 

Административно работење за 

функционирање на клубот 

Подготвка на документи, заведување, 

архива, набавка, примање, праќање. 
0,00 денари 

Правно работење за 

исполнување на законски и 

правни норми 

Подготовка на документи, статут, одлуки, 

правилници согласно закон и зак.измени 
0,00 денари 

Информациско техолошко, 

медиско работење и промоција 

Изработка на лого, пропаганден матер. веб 

страна/блог/фејсбук, реклама, видео и сл. 
0,00 денари 

Хонорар на стучно лице за 

работа за спорт со деца и млади 

Проф.физ.издр.обр. и Тренер за спорт со 

стручна педо-психо-метод. работа со деца 
0,00 денари 

Непредвидени трошоци и 

резервен фонд во текот на 

годината  

Трошоци кои претходно не може да се 

предвидат, а ќе се појават во тек на работа 
0,00 денари 

  

ВКУПНО 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

0,00 денари 

 

Датум и место:     УСК Крсте Мисирков Куманово 

             Претседател, 

____________,        М.П.        

 Куманово       _________________  


