
 

Согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на материјална поддршка 
на спортски клубови, спортски здруженија, спортски институции кои извршуваат јавен интерес во 
спортот во Општина Кисела Вода и спортски манифестации кои се одржуваат на територија на 
Општина Кисела Вода се доделува материјална поддршка на следните спортдски клубови и 
спортски здруженија: 

- РК Металург Јуниор........................................................................................700.000,00 денари 
- РК Спартак....................................................................................................300.000,00 денари 
- ФК ССК Нова................................................................................................300.000,00 денари 
- ФК Цементарница.............................................................................................250.000,00 денари 
- ФК Славија Пржино.......................................................................................50.000,00 денари 
- ЖКК Бадел........................................................................................................200.000,00 денари 
- ЖФК Драгон..................................................................................................200.000,00 денари 
- ЖФК ЏИЏИ......................................................................................................50.000,00 денари 
- ЖОК Јанта Волеј............................................................................................150.000,00 денари 
- КК Ангели........................................................................................................100.000,00 денари 
- КК Маваши.......................................................................................................100.000,00 денари 
- Џиу Џица – Д Стронгерс...................................................................................50.000,00 денари 
- Кунг Фу Д Стронгерс............................................................................................50.000,00 денари 

 

Се доделува материјална поддршка на следните спортски манифестации: 

- Kitka Trail Run – Планинарски спортски клуб „ драчево Филип Чакаров“.......500.000,00 денари 
- Шаховски турнир за месни заедници и ученици – ШК Кисела Вода БМ........300.000,00 денари 
- Балкан Куп 2018 – КК ФМП..........................................................................200.000,00 денари 
- Фунакоши Опен – КК Фунакоши....................................................................140.000,00 денари 
- Куп на Македонија, Џиу Џица Клуб Соке......................................................100.000,00 денари 
- Турнир за мал фудбал за деца – ФК Кул Здравје.........................................50.000,00 денари 
- Меморијален фудбалски турнир Бобан Трпков.............................................35.000,00 денари 
- Турнири во повеќе спортови – Сојуз на инвалиди на КВ................................30.000,00 денари 

Врз основ на вториот оглас за доделување на материјална поддршка се додели материјална 
поддршка на следните спортски клубови и спортски здруженија кои извршуваат јавен интерес од 
спортот на територија на Општина Кисела Вода: 
 

- Автомобилистички Картинг Клуб СТЕФАНОВСКИ – Тркачки клуб Скопје……..150.000 денари; 
- ФК Вардар 75……………………………………………………………………………….50.000 денари; 
-  БК МЕДИТЕРАН………………………………………………………………………….100.000 денари; 
- ФК Текстилец……………………………………………………………………………….50.000 денари;  
- РК ДРАЧЕВО СКОПЈЕ…………………………………………………………………..100.000 денари;  



- ПК АКВА ПРО – АКАДЕМИЈА………………………………………………………….50.000 денари; 
 

Mатеријална поддршка се додели и на спортска институција; 
- Факултет за физичко образование, спорт и здравје - Скопје  за реализација на проектот 

ФИЗИЧКИОТ ФИТНЕС И НУТРИТИВНИОТ СТАТУС КАКО ПРЕДИКТОР НА КВАЛИТЕОТ 
НА ЖИВОТОТ КАЈ ДЕЦАТА И АДЛОСЦЕНТИТЕ ОД РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА.................................................................................................600.000 денари  


