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БАРАЊЕ 

 
За користење на средства од даночно ослободување по Законот за 

данокот на добивка од спортски клуб 
 
 
 

ПОДАТОЦИ ЗА СПОРТСКИОТ КЛУБ, БАРАТЕЛ НА ВАУЧЕР  
 
КЛУБ __________________________________________________ 
 
ЧЛЕН НА   _______________________________ ФЕДЕРАЦИЈА 
 
 

Решение за вршење 

дејност спорт  
Број:  Датум на издавање:  

Адреса  

Контакт телефон/факс; е-маил  

ЕДБ  

ЕМБС  

Наменска сметка за средства од 

даночно ослободување - ваучер: 

 
Депонент на банка: 

                              
 
___________________________ банка 

Претседател на Клубот  

 

Име и презиме_______________________________________, 

 
Мандат __ год., Е-маил,____________________________, 

 

моб.тел .________________ 

Лице за контакт – (секретар, 

службено лице) 

 

Име  и презиме______________________________________, 

 

Функција __________________________________, 

 

Е-маил ____________________________________, 

 

моб.тел.___________________ 

 
 
 
 
 



 
 

1.Човечки ресурсиво клубот 

 

Мажи Жени Вкупно Забелешка 

Администрација 
(име, презиме и број на Договор) 

    

Тренер-и     

Лекар-и 
(име, презиме и број на Договор) 

    

Спортски психолози 
(име, презиме и број на Договор) 

    

Физиотерапевти 
(име, презиме и број на Договор) 

    

 
Исполнети сите 

услови 
Исполнети 4 

услови 
Исполнети 3 

услови 
Исполнети 2 

услови 
Исполнет 1 

услов 

 10 бода   8 бода 6 бода 4 бода 2 бода 

 
 

2.Активни членови на спортскиот клуб,спортисти, регистрирани, кои се 

натпреваруваат во последната  натпреварувачка година, __________ година, 

во екипни спортови сезоната ________/________ 

  ______ година 

КАТЕГОРИЈА Мажи Жени 

Сениори-ки 
(сите сениорски лиги) 

  

Постари младинци-ки 
(возраст од 16 до 20 год.) 

  

Помлади младинци-ки 
(возраст од 12 до 20 год.) 

  

Деца  
(под 12 год. регистрирани и 

учествуваат во с-м на натпревари) 

  

 Вкупно    

СЕВКУПНО   

 
 
Повеќе од 250 

 
Повеќе од 130 

 
Повеќе од 100 

 
Повеќе од 80 

 
Повеќе од 60 

 
Повеќе од 40 

30 бода 25 бода 20 бода 15 бода 10 бода 5 бода 

 
 
 
 
 



 

3. Спортскиот клубот настапувал во националниот систем на натпревари и 

остварил пласман  во последната  натпреварувачка година, ________ година, 

во екипни спортови сезоната ______/______ 

Категорија Мажи - учество и пласман 

______ година 

Жени -учество и пласман 

______ година 

Сениори-ки   

Постари младинци-ки 
(возраст од 16 до 20 год.) 

  

Помлади младинци-ки 
(возраст од 12 до 16 год.) 

  

Деца  
(под 12 год. регистрирани и 

учествуваат во с-м на натпревари) 

  

 
Исполнети сите 4 

категории 
Исполнети 3 
категории 

Исполнети 2 
категории 

Исполнетa 1  
категориja 

50 бода 35 бода 20 бода 5 бода 

 
*)услов за добивање 50 бода е во двекатегории да има пласман од 1 до 3 место, а едната категорија да 

е СЕНИОРИ(прв и втор степен на натпреварување во сениорска лига), 

**)услов за добивање 35 бода е во две категории да има пласман од 1 до 4 место, а едната категорија 

да е СЕНИОРИ(прв и втор степен на натпреварување во сениорска лига), 

***)доколку спортскиот клуб учествува во сите категории, а во ниту една категорија нема остварено 

пласман од 1 до 4 место, добива 20 бода 

****) доколку спортскиот клуб не учествува во категорија СЕНИОРИ (сите степени на натпреварување), 

добива максимум 5 бода 

 

 
4. Спортскиот клуб учествувал и остварилпласман во меѓународниот спортски 
систем во сениорска категорија во  последните две години 

 

Натпревар 

 

______ година, пласман 

 

______ година, пласман 

Европски првенства, купови 

и лиги, во сениорска категорија 

  

Регионални првенства,  

купови, Балканскилиги и 

натпревари, во сениорска 

категорија 

  

 
Учество и 

остварен пласман 
на ЕП, од 1 до 4 

место 

Учество и остварен 
пласман на ЕП, од 5 

до 20 место 

Учество и 
остварен пласман 

на ЕП, под 21 
место 

Учество и 
остварен пласман – 
Регион иБалкан од 1 

до 4 место 

Учество и 
остварен пласман 
– Регион и Балкан 
од 5 до 10 место 

50 бода 40 бода 30 бода 20 бода 10 бода 

 
 
 



 

 

5. Рангирање на спортскиот клуб на официјални листи на спортски 

асоцијации,во последните две натпреварувачки сезони, во сениорска 

категорија 

Ранг ______ година ______ година 

Европска и Светска ранг 

листа, во сениорска 

категорија 

 

(линк) 

 

(линк) 

Регионална ранг листа, во 

сениорска категорија 

 

(линк) 

 

(линк) 

Национална ранг листа, во 

сениорска категорија 

  

 
 

Европски и 
Светскиранг од 
1 до 10 место 

Европски и 
Светски ранг 
од 11 до 30 

место 

Европски и 
Светски ранг 
ранг  под 31 

место 

Регионален 
ранг од 1 до 

4 место 

Национална 
сениорска лига 
– пласман од 1 

д0 3 место 

Ранг во 
Младинска 

категорија – 
пласман од 1 
до 3 место 

 

50 бода 40 бода 30 бода 25 бода 20 бода 10 бода  

 
 

6. Број на домашни спортисти кои настапувале заспортскиот клуб, рангиран  

на официјалните листи на спортски асоцијации, ______ година, во екипни 

спортови сезоната _______/________ 

Состав на тимот од домашни 

играчи 

  ______ година 

100% од домашни спортисти    

75% од домашни спортисти    

50% од домашни спортисти    

 Помалку од  50% домашни 

спортисти 

   

 

100 % 75 % 50%  Помалку од 50% 

50 бода 35бода 20бода 10 бода 

 
*)Се однесува само на спортски клубови кои се натпреваруваат во највисок ранг на сениорско 
натпреварување 

 
 
 
 



 

7. Медиумска застапеност на сениорската екипа 

Медиум ______ година 

ТВ пренос  

 

Интернет 

пренос(Live 

stream) 

 

 

 
ТВ – национален 

 
Интернет пренос (Live stream) Без медиумска покриеност   

10 бода 5 бода 0 бодови 

 
 

8. Членови на спортскиот клуб, кои настапувале во националните 

репрезентации вопоследната  натпреварувачка година, ______ година, во 

екипни спортови сезоната _____/_____ 

Категорија Мажи Жени 

Сениори-ки 
(име и презиме) 

  

Постари младинци-ки 
(име и презиме) 

  

Помлади младинци-ки 
(име и презиме) 

  

 Вкупно   

 

 
Повеќе од 5 Вкупно 4 Вкупно 3 Вкупно 2 Вкупно 1 

35 бода 30 бода 20 бода 10 бода 5 бода 

 
*) услов за добивање 35 бода е минимум 2 сениорски репрезентативци/ки 

**) услов за добивање 30 бода е минимум 1 сениорски/а репрезентативец/ка 
 
 
 
Дата                                                     Печат:                                                    Потпис на овластенотолице 
      
-------.-------.---------- 
                                                                                                                                                   ---------------------------  

 
 
 
 



 
 
Комисијата во состав од Националната спортска федерација: 
 
1. ____________________,             ________________,  Претседател 
      (име и презиме)                                       (потпис) 

 
2.____________________,             ________________, Член 
       (име и презиме)                                       (потпис) 

 
 
3.____________________,             ________________, Член 
      (име и презиме)                                       (потпис) 

       
 
 
 
 
Извештај по извршена обработка од страна на Централната комисијаза евалуација на барањата на 
националните спортски федерации за користење средства од даночното ослободување и евалуација на 
предлог листи на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на 
средствата од даночно ослободување согласно Законот за спортот и Законот за данокот на 

добивка:__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Забелешка_________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
        

 
 


