
ОБРАЗЕЦ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА ОД  

КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ –ВАУЧЕРИ 2019 

До 

Тениска Федерација на Северна Македонија 

Ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.149-2/локал 3 

1000 Скопје 

 

 

  

Согласно барањето на ТФСМ од ден 21.01.2021 година, а кое е поврзано со барањето број 08-173/1 

од ден 20.01.2021 година на Агенција за млади и спорт, а согласно Законот за спортот (Службен 

весник на Република Македонија бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 

138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и Службен весник на Република 

Северна Македонија бр.98/19 и 244/19) член  14-е, го доставуваме следниот 

 

ИЗВЕШТАЈ 

за наменски потрошени средства доделени на 

 

___Тениски клуб Охрид Охрид_____________________________________________ 

(име на Тенискиот клуб) 

 

ВАУЧЕР  број: 08-1512/133 од  16,10,2019 година на износ од 150,000,00 денари 

реализиран од ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО ОХРИД   

 

ВАУЧЕР  број: 08-1512/133од  22,11,2019 година на износ од  175,000,00  денари 

реализиран од ДООЕЛ ТРИМ И ЛУМ увоз-извоз Струга 

 

ВАУЧЕР број  08-2733/195 од 12,12,2019 година на износ од  162, 500,00 денари 

реализиран од  ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО ОХРИД 

 

(да се запишат броевите на ваучери, датата и сумата на ваучерот) 

 

 

1.1. Наративен дел: 

- Реализирани активности за кои се искористени средствата: 

Средствата се искористени за различни намени како 

-режиски трошоци (елек.енергија,вода) 

-кирија за тениски терени 

-опрема за тенис(рекети,топчиња,мрежи,спортска опрема) 

-дрвена граѓа за уредување на тениско игралиште 

-рекламно пано со лого на клубот 

-апарат за еспресо кафе 

-деловен инвентар 

-вештачка трева 

-машина за шпановање на рекети 

-тенист земја за тениски терени 

 

- Субјекти кои се опфатени со доделените средства: 

 

 

1.2. Финансиски дел: 

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

1,фактура ЈП Биљанини Извори 70 /2019 од 02,04,2019 со износ 16325,00    -кирија  

2,фактура ЈП Ох.Комуналец 10/2029 од 30,10,2019 со износ   1013,00  -   сметка за 10/2019 за смет 



3,фактура ЕВН 10/2019 од 31,10,2019 со износ   1882,00 -   сметка  за 10/2019 елек.енергија 

4,фактура Милт Дооел Охрид 1115/19 од 01,11,2019 со износ  21063,00 - сметка за дрвена граѓа 

5,фактура Дизајн Принт Студио 11-06/19 од 12,11,2019со износ  10502,00 - за рекламно пано 

6,фактура Горекс Експорт Импорт -01-1144/19 од 29,11,2019 со износ 61846,00 - тен.опрема  

7,фактура Интеко Иван Дооел 01-0256/19 од 10,12,2019  со износ 158538,00 - тен.опрема 

8,фактура ДЕ-НИ Компани 19-01800671 од 10,12,2019 со износ 34969,00 -деловен инвентар 

9, фактураНептун Македонија ДОО 21-887/5526  од 11,12,2019 со износ 5439,00 -апарат-еспресо 

10,фактура Темефо ДОО 09/2019 од 21,12,2019 со износ 47300,00 -вештачка трева 

11,фактура Интеко Иван 01-0264/190од 23,12,2019 со износ 114000,00 - земја и машина 

12,фактура Кармен Бауцентар 19-пф1-14-0462 со износ 3600,00 -мрежи  пвц 

Вкупен износ по фактури- 476477,00 

 

Остаток на средства кои се искористени во 2020 

1,Фактура Милт Охрид 1249/19 од 02,12,2019 со износ 10560,00 - дрвена граѓа 

 

 

Напомена: Секој трошок 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) Секој трошок 

треба да е во согласност со Законот за спортот член  

 

Забелешка: Спортските субјекти (тениските клубови, Согласно законот за спортот  се долшни 

најдоцна до 10 Март да ги достават извештаите до ТФСМ за претходната година, а ТФСМ 

истите да ги достави до Агенцијата за млади и спорт и да ги објави на официјалната веб страна) 

 

 

Скопје, 23.01.2021 година  Миливој Крстевски 

датум, месец и година 
М.П. 

Потпис на овластено лице на 

Тенискиот клуб Охрид-Охрид 

 

                                                                                                          


