
Врз основа на член 14-e, став 3 и став 4 од Законот за спорт („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 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 
244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 
за наменски потрошени средства од даночно ослободување 

за спортски клубови и активни спортисти 
 

    _Здружени на граѓани Кугларски клуб ВАРДАР 2014 Скопје   за     2021   година, 
                          (назив на спортскиот клуб или активниот спортист) 
 
    со седиште _ул.Вангел Тодоровски 2/3-34, Скопје  , со ЕДБ/ЕМБГ,     ЕДБ 4043014516021__  
                                                                (адреса)                                                                                               (единствен 
даночен/матичен број) 
 
   и со Решение за вршење на дејност спорт   ____бр. 08-894/2        . 
                                                                                                          (на спортскиот клуб) 

 
I  – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО 
ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА 

Реден 
број 

Колку средства примил спортскиот 
клуб или активниот спортист по 

основ на даночно ослободување 

Од кого примил средства спортскиот клуб или 
активниот спортист по оваа основа 

1   72.600,00  ВЛАДА на Р. Северна Македонија 

2 147.400,00  Шпаркасе Банка 

3     

........     
  
 

 
II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ клуб или активниот спортист ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД 
ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Реден број Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување Износ 

1 Закуп на куглана за тренинг и натпревари  122.000,00 

2 Котизација за учество во МКЛ и КУП    61.000,00 

3 Сметководствени услуги     26.000,00 

4 Спортски прегледи    14.000,00 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
       Потпис и печат на овластено лице 
 
       ___________________________________                        
              
 

   НАПОМЕНА  -  Согласно член 14-д од Законот за спорт („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 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
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98/19 и 244/19), КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕСТВАТА 
ГИ КОРИСТАТ ЗА: 
 

 плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на 
правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната 
спортска федерација, 

 организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во 
земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,  

 изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување, 
 плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ 

не поголем од 10% од добиените средства годишно, 
 отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не 

поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории 
за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен 
хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да 
се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување, 

 патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а 
по претходна одлука на органот на управување на националната спортска 
федерација, 

 котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат, 
 набавка на опрема и реквизити, 
 плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и 

спортските клубови, 
 здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за 

осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти, 
 за организација на меѓународни натпревари во Република Северна 

Македонија.                                                           


