
                                                                                                              До АМС

               ИЗВЕШТАЈ за добиени и потрошени средства од ваучери за 2020година  на

ППК Младост 96 - Прилеп

ППК Младост  96  Прилеп  доби четири  Ваучери  во  2020год.  за  користење на

средства и тоа еден:

 -Ваучер бр.08-475/264 од 10.02.2020год. во вредност од 550 000,00 денари за клубот,

-Ваучер  бр.08-476/77  од  10.02.2020год.за  Александар  Рикалоски  во  вредност  од42

000,00денари,  

-Ваучер  бр.08-476/75  од  10.02.2020год.   за  играчот  на  нашиот  клуб  Кристијан

Станојковски  во  вредност  од  56.000,00денари  и

 -Ваучер бр.08-476/74 од 10.02.2020год.  за играчот на нашиот клуб Петар Костовски во

вредност од 56 000,00денари.

 Ваучерот за клубот се реализира во целост односно во износ од 550 000,денари

преку две компании и тоа:

 МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП   во износ од 470 000,00денари и 

ДИВА КОЗМЕТИКА ДОО ПРИЛЕП  во износ од 80 000,00денари.

  Ваучерот за Александар Рикалоски се реализира во целост и тоа во износ од 42

000,00денари  и  тоа  преку  фирмата  ГИФТИ  ТЕКС  ДООЕЛ  Прилеп  и  средствата  беа

префрлени на сметката од клубот.

  Ваучерот  за  Петар Костовски се  реализира во  целост  и  тоа  во  износ  од 56

000,00денари и тоа преку фирмата Тутунски Комбинат АД Прилеп и средствата беа

префрлени на сметката од играчот .

Ваучерот за Кристијан Станојкоски се реализира во износ од 40 000,00денари

преку фирмата КЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО и средствата беа префрлени на сметката од

клубот. 

Тука сакаме да напоменеме дека преку претхонаведената фирма беа обезбедени 56

000,00денари за реализација во целост на вредноста од Ваучерот но поради проблем



со  системот  или  некоја  друга  техничка  грешка(затоа  што  не  знаеме  каде  настана

проблемот) можеше да се реализираат само 40 000,00денари.

Од вкупно 624 890,00денари од клубот( 550 000, 00 денари од Ваучер за 2020година и 

74 890,00 денари останати средства од претходниот Ваучер за 2019година) се 

искористени  256 376,00денари и на сметката заклучно со 02.01.2021год. се останати 

368 514,00денари од клубот плус 40 000,00денари неискористени од играчот Кристијан

Станојковски и плус 22 610,00денари неискористени од играчот Александар Рикалоски 

односно вкупно на сметката од клубот заклучно со 02.01.2021година има 431 

124,00денари(368 514,00 + 40 000,00 + 22 610,00)

Средствата од клубот во износ од 256 376,00денари се искористени за:

- Набавка на пингпонгарска спортска опрема за клубот од Германија од 

реномираната фирма TIBHAR во вредност од  - 50 033,00 денари (заедно со 

трошоците за превоз).

- Царина за претходно наведената набавка во износ од -  20 096,00 денари.

- Шпедитерски и други услуги при царинењето на спортската опрема во вредност

од  - 1 180,00денари.

- Припреми на екипата во Ниш(4 играчи + тренер) во износ од -  43 295,00денари.

- За храна и кетеринг услуга за сите натпревари на првата екипа и за пионерите, 

кадетите и младинците од школата на клубот -  8 480,00денари.

- Транспортни трошоци за членовите на клубот – 16 300,00денари.

- За награди и премии на играчите за оваа сезона - 95 000,00 денари.

- За полагање за пинпонгарски судија – 1 700,00денари.

- Данок за државата ( трезорска сметка) за исплатените премии и награди на 

играчите  во износ од -  10 553,00денари.

- За Централен регистар(завршна сметка) – 2 100,00денари.

- Провизии за банкатa за водење на сметката и за сите трансакции во износ од -  

7 659,00денари.

Од Ваучерот на Александар Рикалоски кој изнесуваше 42 000,00денари и кој се

реализира  во  целост  и  средствата  се  префрлени  на  сметката  од  клубот,  се

искористени 19 390,00денари за набавка на спортска опрема за играчот,  што

значи остануваат уште 22 610,00денари.



Ваучерот  на  Кристијан  Станојковски  е  реализиран  во  вредност  од  40

000,00денари  од  можни  56  000,00денари,  за  жал  од  претхононаведените

технички проблеми, и истите средства се префрлени на сметката од клубот и

играчот нема ништо искористено од овие средства од причина што истите се

префрлени на 30.12.2020год. 

Ваучерот  од  Петар  Костовски  е  реализиран  во  целост  во  вредност  од  56

000,00денари кои се префрлени на сметката од играчот  и за реализација на

овие средства во прилог ќе ви го доставиме извештајот кој ќе биде доставен од

играчот.

Прилог копии од изводи од банка, фактури,налози,  правилници и одлуки.

Прилеп, 29.01.2021год.                                           Претседател на ППК Младост 96 –Прилеп

Марјан Матракоски

     


