
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВАУЧЕРИТЕ ЗА СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ, СПОРТИСТИТЕ И ФЕДЕРАЦИЈАТА. 

 

Во 2022 година Федерацијата доби насоки од Агенцијата за млади и спорт за аплицирање за 

проектот – “Ваучер во спортот” под број 08-87/1 од 10.01.2022. 

 

Федерацијата ги извести клубовите членки на Федерацијата со молба најкасно до 15.01.2022 

година до Федерацијата да достават Образци за својте клубови и својте спортисти можни 

кандидати за добивање на ваучер. 

Федерацијата за оваа намена формираше трочлена комисија и тоа:  

• Димитар Трајковски – Претседател 

• Кире Најдовски – Член 

• Теа Јовановска – Член 

По извршениот увиди и проверка на пополнетите Образци, комисијата констатира комплетно, 

уредно и вистинито пополнети Образци и ги достави до Федерацијата за понатамошно 

процесуирење. Некомплетните пријави се отфрлени и не се земени во предвид за понатамошно 

процесуирање. 

Федерацијата  аплицираше по сите три точки и тоа:  

- Ваучер за спортски клубови 

- Ваучер за спортисти 

- Ваучер за Федерација. 

Клубови кој ги исполнија условите за аплицирање и можно добивање на ваучери за 2023 година 

се:  

- Клубот за џиу џица ДАН-КЈУ од Скопје 

- Клубот за џиу џица ОСЕНСЕИ од Штип 

- Клубот за џиу џица СОКЕ од Скопје. 

Спортисти кој ги исполнија условите за аплицирање за можно добивање на ваучер за 2023 година 

се: 

- Катерина Ацевска 

- Данил Николиски 

- Јаким Колевски 

- Станислав Грпов 

- Ева Димитрова 

- Зоран Колевски 

- Марко Спасовски 

Во прилог се Ранг листите за клубови и спортисти. 

 



ОСТАНАТИ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ТРАНСПАРЕНТНО И ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ 

 

Во 2022 година Федерацијата недоби ваучер од Агенцијата за млади и спорт. 

Во 2022 година ниту еден спортист недоби ваучер од Агенцијата за млади и спорт. 

Во 2022 година три клуба добија ваучери од Агенцијата за млади и спорт и тоа: 

• Клубот за џиу џица ОСЕНСЕИ од Штип – 100.000 денари 

Реализиран ваучер со фирмата АИТОНИКС Скопје 

• Клубот за џиу џица ДАН-КЈУ од Скопје – 80.000 денари 

Реализиран ваучер со фирмата МАКОТЕРМ - Скопје 

• Клубот за џиу џица СОКЕ од Скопје – 50.000 денари 

Реализиран ваучер со Комерцијална Банка Скопје 

Клубот ОСЕНСЕИ до овој момент ги нема потрошено средствата. 

Клубот ДА-КЈУ доделените средства ги искористи за учество на Меѓународен турнир во Бања Лука. 

Клубот СОКЕ доделените средства ги искористи за купување на спортска опрема. 

Во целост ги објавуваме договорите како и трошковник за портошените средства. 

 

Во 2021 година Клубови кој добија ваучери се:  

• Клуб за џиу џица КАРЛОС МАЈА од Скопје - 100.000 денари 

• Клуб за џиу џица ПАУНД ФОР ПАУНД од Битола - 80.000 денари 

• Клуб за џиу џица ТАКЕДА од Скопје - 67.000 денари. 

До овој момент и после две години клубовите немаат дадено отчет према Федерација за 

наменски потрошени средства. За тоа Федерацијата ја извасти и Агенцијата за млади и спорт и 

Државната комисија за спречување корупција. 


