
Образец за потрошени средства од ваучер 

  
До 

 Агенција за млади и спорт на  
Република Македонија 
Ул: „Македонија“ Бр. 38 Скопје 

 

Врз основа на член 14 е од Законот за спортот („Службен весни на РСМ“ бр.98/2019) 
до Агенција за млади и спорт, го доставуваме следниот: 

 
ИЗВЕШТАЈ 

за наменски потрошени средства по основ на добиен ваучер на 
 

Џудо Федерација на Република Северна Македонија за 2019 година од сметката 
Ваучер 

(име на националната спортска федерација) 
 
Согласно добиен ваучер. 
 
  

 
1. Приход по основ на добиен ваучер  

- Приход – донација   2.086.200,00 денари 
  

 
  

1.1. Наративен дел: 

- Реализирани активности за кои се доделени средствата: 
 Набавка на спортска опрема патики и тренерки за спортистите, 19 пара патики и 19 пара 

тренерки, (126.461,00) – Лукас Прилеп 
 Плаќање на ф-ра за набавка на дипломи, благодарници, плакати, пенкала и др. За 

потребите на федерацијата. (28.060,00) – друштво за производство и услуги Унитон Тони 
Дооел Скопје 

 Бруто плата за 12 месец 2019 година на стручното лице вработено во федерацијата 
(30.070) – Горан Мицкоски  

 Исплата на судиска и натпреварувачка такса на службени лица (судии, делегат, 
натпреварувачка комисија, доктор, службени лица) за Екипно Државно првенство за 
сениори (20.779,00) 
o Сашо Димовски 
o Горан Мицкоски 
o Вера Јовановска 
o Кирил Милошески 
o Никола Велески 
o Томе Јосифоски 
o Никола Божиновски 
o Дејан Џокоски 
o Ѓоре Мирчески 
o Едита Минова 

 

  

 

 

 



 

- Остварени спортски резултати: 
- Екипно државно првенство Микс, Кочани 

1 место – ЏК Ипон - Скопје 
2 место – ЏК Сеишин - Прилеп 
3 место – ЏК Кожувчанка - Кавадарци 
4 место ЏК Гладијатор - Кочани 

 

- - Сите џудо клубови учесници во националниот систем на натпревари  

 

Напомена: Секој трошок одобрен од Агенцијата за млади и спорт мора да биде оправдан со 

приложени фотокопии од сметки (или документи кои се основа за исплата – договор, одлука 

на надлежен орган) издадени на име на организацијата која е носител на активноста и 

копии од банкарски/трезорски изводи со кои се документираат соодветните плаќања. Секој 

трошок се означува со соодветен број од 1 и понатака. Во пресметката се впишува називот 

и времето на настанувањето на трошокот и секој поединечен износ). 

1.2. Финансиски дел: 

- Детален приказ на потрошените финансиски средства со прилог копии од соодветни 
докази 
 

 - Трошоци за набавена  опрема         114,000,00 
- Трошоци за набавка на медали                                                               12,461,00 
-Трошоци за натпревари ДП Сениори – екипно микс                    20,779,00   
-Трошоци за бруто плата           30,070,00   
-Трошоци за функција на федерацијата         28,060,00   

 

 

Забелешка: Спортските субјекти (националните спортски федерации доставуваат 

шестмесечни и годишни извештаи за потрошените средства) 

 

 

Скопје,   
13 март 2020 

М.П. 
Потпис на овластено лице на 

Федерацијата 
 
                                                                                             Владимир Трпаноски, Претседател 
         
 

 


