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Врз основа на член 36, став (3)од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 13 април 2021 година, донесе 
 

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат средства во износ од 184.500.000,00 денари на 
спортските субјекти на кои им е издаден ваучер согласно Законот за спорт за 2021 
година. 
 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Република Северна 
Македонија за 2021 година, Раздел 04001- Влада на Република Северна Македонија - 
Програма П - Мерки за справување со COVID-19 кризата, потпрограма П1 - Мерки за 
справување со COVID-19 кризата, категорија 46 - Субвенции и трансфери, ставка 464 - 
Разни трансфери. 
 

Член 3 
Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна 
Македонија средствата од член 1 на оваа одлука да ги уплати на посебна наменска 
сметка на спортски субјекти на кои им е издаден ваучер за 2021 година и тоа најмногу 
до 33 проценти од вредноста на издадениот ваучер утврден во официјалните Листи на 
спортски субјекти корисници на ваучер кои се објавени на веб-страницата на 
Агенцијата за млади и спорт. 
 

Член 4 
По влегување во сила на оваа одлука, Управата за јавни приходи до Агенцијата за 
млади и спорт ќе достави Листа на даночни обврзници кои го имаат искористено 
ваучерот и кои имаат поднесено и одобрено барање за даночно ослободување за 
донирање финансиски средства на спортски субјекти. 
 

Член 5 
Агенцијата за млади и спорт ќе изврши евалуација на Листата од член 4 на оваа 
одлука и до Управата за јавни приходи ќе достави Листа на спортски субјекти и износ 
за користење на остатокот од ваучерот кој им е издаден за 2021 година. 
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Член 6 

Агенцијата за млади и спорт во рок од 10 дена од влегување во сила на оваа одлука до 
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе достави 
Листа на спортски субјекти корисници на ваучер за 2021 година на кој ќе им биде 
извршена исплата на гореутврдениот процент од вредноста на ваучерот со прилог 
листа со посебни наменски сметки за секој од спортските субјекти. 
 

Член 7 
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе врши 
уплата на средствата од член 1 на оваа одлука во согласност со листата од член 6 на 
оваа одлука но најмногу до 33 проценти од вредноста на издадениот ваучер утврден 
во официјалните Листи на спортски субјекти корисници на ваучер кој се објавени на 
веб-страницата на Агенцијата за млади и спорт. 
 

Член 8 
Средствата од член 1 на оваа одлука се доделуваат како еднократна финансиска 
поддршка во дејноста спорт. 
 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 
 
 
Бр. 40-4107/1                                                                                    Претседател на Владата 
13 април 2021 година                                                            на Република Северна Македонија, 

                                                                                               Скопје Зоран Заев, с.р.__ 


