
 
 
- Образец- В3 спортист 
 
 
 

БАРАЊЕ  1 
 

за добивање на ваучер за користење на средствата од даночното 
ослободување по Законот за данок на добивка 

 
 

ПОДАТОЦИ ЗА СПОРТИСТОТ__________________________________________________,  
 
ЧЛЕН НА СПОРТСКИОТ КЛУБ ________________________________ БАРАТЕЛ НА ВАУЧЕР  

 
 

Барањето го пополнува и доставува Клубот за кој се натпреварува спортистот во годината што 
изминала. 

 

 

 

Спортист   

Адреса   

Контакт телефон, факс 

Е-маил  

Член на клубот  
 

 

Ќе користи наменска сметка на 

Клубот или Федерацијата:ЕДБР 

Депонент на банка: 

 

Претседател на Клубот  

Име и презиме: 

Мандат 1, Е-маил,___/________________                                       

телефон, ____/___,  моб.тел .__/______________ 

 

Членска книшка и лиценца 
Број:  датум на издавање:  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Доставеното Барање за добивање на ваучер за спортисти, може да претрпи одредени номотехнички 
промени по донесување на измените и дополнувањата на Законот за спорт и Правилникот за користење 
на средствата од даночното ослободување 



 
 
 
 
 
 

1.Стручен тим на спортистот во клубот, репрезентацијата         (10 бода) 

Тренер-ри,  

име презиме, тел., е-мајл 

 

Лекар  

Физиотерапевт  

Психолог и др.  

 
Комплетen тим  Делумно 

kомплетen тим 
Само тренер  

10 бода 8 бода 6 бода  

 

 
 
 
 

2. Спортистот согласно Законот за спортот, во последниве две години, врз  

основа на спортски резултат, стекнал спортска категорија на официјални 

натпревари организирани од соодветна меѓународна асоцијација од односниот 

спорт                                                                 (50 бода) 

 

Спортска категорија 

Натревар, 

спортски резултат,  

пласман 

 

 

Број на решение 

Спортист од светска категорија   

Спортист од меѓународна  

категорија 

  

Национален шампионат   

 
Категорија –  
Светска 

Категорија – 
Меѓународна 

Категорија – 
 Национален шампионат 

50 бода 30 бода 10 бода 

 
*) Согласно Правилникот за категоризација на спортистите 

 
 
 



 
 
 
 
 

3. Спортистот настапувал на Олимписки игри, ЕП,СП и регионални натпревари  

и остварил пласман и спортски резутат,  во последните две натпреварувачки  

години, 2017 и 2018 год.                                                  ( 30 ) 

Натпревари Спортски резултат Пласман Број на учесници 

Олимписки игри    

Светски првенства    

Европски првенства    

Регионални првенства   

 

 

Балкански првенства    

Вкупно    

 
Олимписки, Светско и Европско 

првенство  Регионални и Балкански првенства 

пласман бодови  пласман бодови 

од 1 до 10 30  од 1 до 10 10 

Пласман во горната 
половина 10  

Пласман во горната 
половина 5 

Пласман во долната 
половина 5  

Пласман во долната 
половина 2 

 
 

4. Спортистот е рангиран на официјалните листи на спортски асоцијации, 

во последните две натреварувачки сезони , 2017 и 2018               (50) 

Ранг 2017 2018 

Европска ранг листа   

Регионална ранг листа    

Национална ранг листа   

 
Ранг  Европа, 

од 1 до 10 место 
Ранг  Европа, 

од 11 до 30 место 
Ранг  Европа, 

од 31 до 50  место 
Ранг  Регион, 
од 1-3  место 

Ранг во Национален 
систем на 

натпревари 

50 бода 40 бода 35 бода 20 бода 10 бода 
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