превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k

ЗАКОН ЗА СПОРТОТ
Консолидиран текст

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Co овој закон се уредуваат условите и начинот на вршењето на дејноста спорт
заради остварување на јавниот интерес во спортот во надлежност на Република
Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје,
стопанисувањето со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија,
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и други прашања
од значење за спортот.
Член 2
Спорт, во смисла на овој закон, е дејност која ги опфаќа сите форми на спортски
активности на спортистите од сите возрасти, како и спортско – рекреативните
активности на граѓаните.
Член 3
Дејноста спорт ја вршат спортските здруженија и други правни лица
на спортот.
Други правни лица, во смисла на овој закон, се: трговец-поединец
друштво регистрирано за вршење дејност спорт, како и правно лице
регистрацијата за вршење дејност од друга област, е регистрирано и
дејност спорт.

во областа
и трговско
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Член 4
Bo здруженијата и другите правни лица кои вршат дејност спорт се забранува
политичко и верско организирање и дејствување.
II. ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СПОРТ
Член 5
Заради остварување на потребите за занимавање со активности и заштита на
правата и интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и
доброволно да се здружуваат и основаат спортски здруженија, под услови и на
начин утврдени со закон, доколку со овој закон поинаку не е определено.
Член 6
Спортски клуб, во смисла на овој закон, е спортско здружение, односно трговско
друштво кое врши дејност спорт (во натамошниот текст: спортски клуб).
На трговското друштво кое врши дејност спорт, согласно со овој закон, се
применуваат одредбите од Законот за трговските друштва.
Трговското друштво од ставот 2 на овој член е должно редовно да доставува
финансиски извештаи и врз основа на извештајот да се врши контрола од страна
на соодветна институција согласно со закон.
Член 6-а
Спортските клубови кои се натпреваруваат во највисокиот степен на натпревари
во сениорска конкуренција, во спортови во кои се организира сениорски систем
на натпревари во повеќе степени во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка се
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регистрираат како акционерски друштва согласно со Законот за трговските
друштва.
Називот на фирмата на акционерското друштво од ставот 1 на овој член, покрај
елементите согласно со Законот за трговските друштва го содржи и видот на
спортот за кој е основан спортскиот клуб, регистриран како акционерско друштво
согласно со овој закон.
Член 7
Спортскиот клуб како правно лице регистрирано како спортско здружение, може
да основа друштво со ограничена одговорност или акционерско друштво, за
вршење дејност спорт за остварување на неговите цели, интереси и активности,
како и за финансирање на неговите функции утврдени со статутот.
Спортскиот клуб може да организира спортска школа во спортот за кој има
добиено решение за вршење дејност спорт, согласно со членот 11 став 2 од овој
закон.
На спортскиот клуб лиценца за организирање на спортска школа му издава
Државната спортска федерација.
Член 8
Спортски клуб, регистриран како здружение, може да престане со работа како
здружение и да се регистрира како трговско друштво за вршење дејност спорт.
Член 9
Одлука за престанок на спортски клуб, како здружение, заради основање на
спортски клуб како трговско друштво, согласно со член 8 од овој закон, носи
Собранието на спортскиот клуб со двотретинско мнозинство од вкупниот број
членови на Собранието.
Кон одлуката задолжително се приложува:
- акт за регулирање на правата и обврските на спортистите кои се членови на
спортскиот клуб;
- акт за регулирање на правата и обврските на вработените во спортскиот клуб;
- извештај за извршена ревизија на годишната пресметка од овластена
институција:
- извештај на овластен проценувач за проценетата вредност на клубот;
- податоци и докази за правото на сопственост, располагање, користење и
управување со недвижности и
- преглед на заинтересирани правни и физички лица кои ќе се јават за основачи
на спортскиот клуб како трговско друштво со предлог на програма од
заинтересираните основачи.
Во постапката за регистрирање на спортскиот клуб од здружение во трговско
друштво, се применуваат одредбите од Законот за трговските друштва.
Одлуката за основање на акционерското друштво што ја донесува Собранието на
спортскиот клуб се смета за донесена, ако за неа гласале две третини од
вкупниот број на членови на Собранието на спортскиот клуб.
Кон одлуката за основање од ставот 4 на овој член, при регистрацијата на
друштвото во трговскиот регистар кој се води во Централниот регистар на
Република Македонија, се приложува список на акционери со нивниот
поединечен влог со кој учествуваат во основната главнина на акционерското
друштво.
Трговското друштво односно акционерското друштво кое настанало со
регистрирање од спортско здружение на граѓани во трговско друштво односно
акционерско друштво ги презема правата и обврските на спортското здружение и
го задржува неговиот континуитет на остварените резултати (остварениот
пласман, рангот и статусот во системот на натпревари) во рамките на
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Националната спортска федерација, на спортскиот клуб кој се регистрирал како
трговско друштво односно акционерско друштво, независно дали го задржува или
го менува името.
Националната спортска федерација му го признава континуитетот на остварениот
резултат на трговското друштво односно акционерско друштво кое настанало со
регистрирање од спортско здружение во трговско друштво односно акционерско
друштво чиј правен наследник е.
Објектите за спорт и инвентарот кои се во сопственост на државата или
единиците на локалната самоуправа не можат да се вклучат во имотот на
трговското друштво со регистрирање на спортското здружение во трговско
друштво.
Член 9-а
Професионален статус, во смисла на овој закон има спортски клуб кој е основан
за вршење на спортски активности за учество во системот на спортски
натпревари (во натамошниот текст: професионален спортски клуб).
Професионален спортски клуб може да биде клуб:
- кој учествува во највисокиот степен на натпревари во соодветната национална
спортска федерација и
- кој има склучено договори за професионален настап, со најмалку 50% од
вкупниот број на натпреварувачи кои настапуваат во највисокиот систем на
натпревари во сениорска конкуренција во однос на бројот на пријавените за
натпреварувачката година во листата која ја води соодветната спортска
федерација.
Професионален спортски клуб во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка во
највисокиот степен на натпреварување е акционерско друштво.
Професионалниот спортски клуб од ставот 2 и 3 на овој член се запишува во
Регистарот на професионални спортски клубови (во натамошниот текст:
Регистар), кој го води органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот.
За уписот во Регистарот, се издава решение во рок од 30 дена од денот на
поднесувањето на барањето за упис.
Ако професионалниот спортски клуб престане да ги исполнува условите од ставот
2 на овој член, функционерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на спортот ќе донесе решение за бришење од
Регистарот.
Против решението од ставот 6 на овој член може да се изјави жалба до
Второстепената комисија при Владата на Република Македонија од соодветната
област, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот донесува Правилник за формата и содржината на
образецот за запишување и бришење во Регистарот.
Член 9-б
Професионалниот спортски клуб е должен еднаш годишно, а најдоцна до 31 март,
да достави извештај за претходната година до органот надлежен за работите од
областа на спортот и соодветната национална спортска федерација:
- за регистрираните сениорски спортисти,
- за членовите на клубот и членовите на телата на клубот и
- план за работа за наредната година.
Националната спортска федерација е должна да ги следи условите утврдени во
членот 1 ставови 2 и 3 од овој закон и ставот 1 од овој член и да го известува
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
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Професионален спортски клуб во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка во
највисокиот степен на натпреварување регистриран како акционерско друштво е
должен еднаш годишно, а најдоцна до 31 март во тековната година до
соодветната федерација и органот на државната управа надлежен во областа на
спортот да достави извештај за работењето, годишна сметка и финансиски
извештај за претходната година согласно со Законот за трговските друштва.
Професионален спортски клуб во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка во
највисокиот степен на натпреварување, регистриран како акционерско друштво е
должен еднаш годишно, а најдоцна до 31 декември во тековната година, до
органот на државната управа адлежен во областа на спортот да достави програма
за работа за наредната година.
Член 9-в
Членовите на професионалните спортски клубови и членовите на управните тела
на професионалните спортски клубови не можат да бидат:
- членови во органите на управување, односно во надзорните органи на
трговските друштва согласно со одредбите на Законот за трговските друштва и
Законот за спречување судир на интереси и
- членови на надзорните органи и органите на управување согласно со одредбите
на Законот за здруженија и фондации.
Членови на професионалните спортски клубови и членови на управните тела на
професионалните спортски клубови не можат да бидат:
- лица кои со правосилна одлука се казнети за кривично дело со казна затвор во
траење од најмалку шест месеца,
- лица кои се членови на други спортски клубови за натпревар од истиот спорт,
- лица кои се членови на телата во спортски клуб за натпревар во ист спорт или
ист систем на натпревари,
- спортисти кои имаат професионален статус согласно со членот 7 од овој закон,
- менаџери и тренери на спортски клубови, како и лица кои во период од
најмалку една година претходно ја вршеле таа дејност и
- членови на правното лице кои извршуваат дејност - организација на спортски
обложувалници, како и лица кои таа дејност ја вршеле во претходните три
години.
Член 10
Спортскиот клуб може да врши дејност спорт, ако се исполнети следниве услови:
- обезбедени соодветни објекти;
- има соодветна опрема;
- обезбеден соодветен стручен кадар и
- учествува 86 о во организиран систем на натпревари, односно спортско –
рекреативни активности.
Професионалниот спортски клуб, може да врши дејност спорт, ако:
- има склучени договори за професионален настап со најмалку 50% од вкупниот
број на регистрирани спортисти во сениорска конкуренција,
- има склучено договор за професионална работа на еден тренер за сениорската
или двајца тренери за младинската конкуренција,
- има склучено договор за професионална работа на медицинско лице,
- има вработено најмалку едно лице за административно технички работи,
- обезбеди соодветни објекти,
- има соодветна опрема и
- учествува во организиран систем на натпревари и спортско-рекреативни
активности.
Националната спортска федерација на Република Македонија, може да врши
дејност спорт ако:
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- има организиран систем на натпревари и
- е организиран согласно со одредбите од членовите 13 и 14 на овој закон.
Спортска школа може да работи ако се исполнети следниве услови:
- програмата за реализација на спортската школа да е одобрена и прифатена од
Државната спортска федерација;
- да се обезбедени просторни услови за нејзина реализација;
- да се обезбедени основна опрема и реквизити, кои ги пропишува Државната
спортска федерација и
- програмата ќе ја реализираат стручни лица утврдени во членот 27 од овој
закон.
Соодветни објекти, во смисла на став 1 алинеја 1 од овој член, се објектите
утврдени со член 61 од овој закон.
Условите од ставовите 1 и 2 на овој член не се однесуваат на Македонскиот
Олимписки Комитет.
Член 11
Исполнетоста на условите за работа на Националната спортска федерација на
Република Македонија од член 10 став 3 на овој закон ги утврдува органот на
државната управа надлежен за работите од областа на спортот за што издава
мислење.
Спортскиот клуб, односно Националната спортска федерација на Република
Македонија, може да започне со вршење дејност спорт, откако органот на
државната управа надлежен за работите од областа на спортот, ќе утврди дека се
исполнети условите за што ќе донесе решение. Спортскиот клуб, односно
Националната спортска федерација на Република Македонија, е должна во рок од
30 дена од уписот во Централниот регистар да достави барање до органот на
државната управа надлежен за работите од областа на спортот за издавање
решение за вршење дејност спорт.
Кога спортскиот клуб, односно Националната спортска федерација на Република
Македонија, врши дејност спорт без добиено решение од став 2 на овој член,
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот,
покренува постапка пред надлежниот суд за престанок на истиот.
Кон барањето за издавање решение за вршење дејност спорт, се поднесува:
- решение за упис во регистарот;
- статут и
- докази за обезбедени соодветни објекти, опрема и стручен кадар.
Македонскиот олимписки комитет кон барањето за издавање решение за вршење
дејност спорт, доставува:
- решение за упис во регистарот;
- статут и
- листа со преглед на националните спортски федерации на Република
Македонија од олимписки спортови кои се здружени во него.
Националните спортски федерации од член 10 став 3 на овој закон поднесуваат
и:
- попис на здружените членки и
- опис на системот на натпреварите.
Против решението од став 2 на овој член може да се поднесе жалба до Државната
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор
степен.
Член 12
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот може
по службена должност да го поништи издаденото решение за вршење дејност
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спорт, доколку утврди дека спортскиот клуб, Националната спортска федерација
или Македонскиот олимписки комитет, не ги исполнува условите со овој закон.
Член 13
Спортските клубови од различни спортови, заради остварување на јавниот
интерес на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во областа на
спортот и заради планирање и реализација на програмските активности, можат да
се здружуваат во општински и градски спортски сојузи од различни спортови.
Спортските клубови од ист спорт на ниво на општина, односно Град Скопје,
заради остварување и реализација на заеднички програмски активности, можат
да се здружуваат во општински, односно градски сојузи од ист спорт.
Член 14
Спортските клубови од ист спорт, како и од училишниот, студентскиот и спортот
на инвалидизираните лица, можат да се здружуваат во соодветна нацнонална
спортска федерација на Република Македонија, заради:
- поттикнување и унапредување на соодветниот спорт;
- реализирање на утврдената програма за развој на спортот;
- усогласување и координирање на програмските активности на здружените
членки;
- организирање и спроведување на системот на натпревари;
- унапредување на стручната работа.
Националната спортска федерација на Република Македонија (во натамошниот
текст: Национална спортска федерација), покрај работите од став 1 на овој член,
ги составува и се грижи за државните репрезентации.
Во еден спорт може да се основа само една национална спортска федерација.
Решение за запишување во Регистарот на здруженијата на националната спортска
федерација, Централниот регистар носи пo претходно прибавено позитивно
мислење од органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот.
Државна спортска федерација е онаа федерација во која се здружени повеќе од
половината спортски клубови во Република Македонија кои имаат решенија за
вршење дејностод ист вид на спорт.
Федерацијата ја претставува лице кое е избрано со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Собранието на федерацијата од ставот 6 на овој член.
Федерацијата од ставот 6 на овој член го известува органот на државната управа
надлежен за работите од областа на спортот за лицето од ставот 7 на овој член.
Член 14-а
Собранието на националните спортски федерации во екипните спортови го
сочинуваат претставниците од клубовите од прва и втора лига и останатите
клубови здружени во федерациите, како и претставници на спортските тренери,
ветерани, судии и спортисти од соодветниот спорт предложени од нивните
организациони облици.
Собранието на националните спортски федерации во индивидуалните спортови го
сочинуваат претставниците од клубовите здружени во федерациите, како и
претставници на спортските тренери, ветерани, судии и спортисти од соодветниот
спорт предложени од нивните организациони облици.
Член 14-б
Во националните спортски федерации спортските клубови кои се натпреваруваат
во највисокиот степен на натпревари во сениорска конкуренција во спортови во
кои се организира сениорски систем на натпревари во повеќе степени, се
здружуваат во организационен облик согласно со Законот за здруженија и
6

превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k

фондации заради остварување на своите права и интереси. Клубовите од ставот 1
на овој член треба да имаат младински клубови кои се натпреваруваат во
системот на натпревари организиран за младинските категории во соодветниот
спорт.
Организациониот облик на здружување од ставот 1 на овој член до Собранието на
Националната спортска федерација доставува предлози за утврдување на
системот на натпревари, избор на спонзор на лигата, правата за пренос на
натпреварите и други прашања поврзани со одржувањето на највисокиот степен
на натпревари во сениорска конкуренција во спортови во кои се организира
сениорски систем на натпревари во повеќе степени.
Националните спортски федерации обезбедуваат просторни и други услови за
работа на организациониот облик на здружување од ставот 1 на овој член.
Член 15
Спортските здруженија од член 13 на овој закон и националните спортски
федерации на Република Македонија, поради остварување на заеднички интерес
за развој на спортот, можат да се здружуваат во сојуз на спортските федерации
на Република Македонија.
Член 16
Bo меѓународните асоцијации од областа на спортот можат да се зачленуваат
само националните спортски федерации од соодветниот спорт, и ги претставуваат
и застапуваат спортските клубови од соодветниот спорт кои имаат решение за
вршење дејност спорт
Спортските клубови можат да соработуваат со соодветни спортски клубови од
други држави и со други странски асоцијации што реализираат програми во
областа на спортот на начин и врз принципи утврдени во статутите на
националните спортски федерации.
Член 17
Македонскиот олимписки комитет (во натамошниот текст: МОК) е највисока
спортска невладина асоцијација во која конститутивни членки се националните
спортски федерации од олимписките спортови.
МОК членува и ги застапува националните спортски федерации во Меѓународниот
олимписки комитет.
Член 18
МОК се организира во согласност со интересите на националните спортски
федерации, со начелата на олимпиското движење, Олимписката повелба на
Меѓународниот олимписки комитет и во согласност со овој закон.
МОК со статут ги уредува внатрешната организација и начинот на работа,
членството и начинот на остварувањето на правата и обврските на членовите и
други прашања во врска со делокругот утврден во член 19 на овој закон.
Член 19
МОК особено:
- учествува во поттикнувањето, помагањето и создавањето услови за развојот
спортот во Републиката;
- учествува во подготвувањето на Програмата за развој на спортот од член 23
овој закон, во делот на утврдувањето на целите и приоритетите на развојот
спортот;
- ги координира активностите на националните спортски федерации
остварувањето на олимписките програми;

на
на
на
во
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- го утврдува согласно со критериумите и правилата утврдени од Меѓународниот
олимписки комитет составот на македонската олимписка репрезентација и
- врши и други работи и задачи утврдени со овој закон и со статутот.
Член 20
Друго правно лице може да врши дејност спорт, ако ги исполнува условите
утврдени со член 10 од овој закон.
Член 21
(1) Друго правно лице може да врши дејност спорт ако ги исполнува условите од
членот 10 став (1) на овој закон.
(2) Барањето за добивање на решение за вршење на дејност спорт, се поднесува
на пропишан образец, кон кој се приложуваат:
- решение за упис во регистарот;
- статут и
- докази за обезбедени соодветни објекти, опрема и стручен кадар.
(3) Барањето од ставот (2) на овој член се поднесува на два идентични обрасци
со прилог на докази.
(4) Надлежниот орган е должен во рок од десет дена од приемот на барањето од
ставот (2) на овој член да донесе решение.
(5) Доколку надлежниот орган не донесе решение за вршење на дејност спорт,
односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот од ставот (4) на
овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена да
поднесе барање до писарницата на функционерот кој раководи со органот
надлежен за работите од областа на спортот и функционерот да донесе решение.
Доколку функционерот кој раководи со органот надлежен за работите од областа
на спортот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето
на надлежниот орган за работите од областа на спортот.
(6) Формата и содржината на барањата од ставовите (2) и (5) на овој член ги
пропишува функционерот кој раководи со органот надлежен за работите од
областа на спортот.
(7) Кон барањето од ставот (5) на овој член подносителот на барањето поднесува
и копија од барањето од ставот (2) на овој член.
(8) Функционерот кој раководи со органот надлежен за работите од областа на
спортот е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на
барањето од ставот (5) на овој член до писарницата на функционерот кој
раководи со органот, да донесе решение со кое барањето од ставот (5) на овој
член е уважено или одбиено. Доколку функционерот кој раководи со органот
надлежен за работите од областа на спортот нема писарница, барањето се
поднесува во писарницата на седиштето на надлежниот орган за работите од
областа на спортот.
(9) Доколку функционерот кој раководи со органот не донесе решение во рокот
од ставот (8) на овој член, подносителот на барањето може да го извести
државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.
(10) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на
приемот на известувањето од ставот (9) на овој член да изврши надзор во
органот надлежен за работите од областа на спортот дали е спроведена
постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на
извршениот надзор го известува подносителот на барањето за преземените
мерки.
(11) Инспекторот од државниот управен инспекторат по извршениот надзор
согласно со закон донесува решение со кое го задолжува функционерот кој
раководи со органот во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање,
односно да го одобри или одбие барањето, и да го извести инспекторот за
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донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил
по поднесеното барање.
(12) Доколку функционерот кој раководи со органот надлежен за работите од
областа на спортот не одлучи во рокот од ставот (11) на овој член, инспекторот
ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во
Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни
дена, во кој функционерот кој раководи со органот ќе одлучи по поднесеното
барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон
известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното
барање.
Инспекторот во рок од три работни дена го известува подносителот на барањето
за преземените мерки.
(13) Доколку функционерот кој раководи со органот не одлучи и во
дополнителниот рок од ставот (12) на овој член, инспекторот во рок од три
работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе
го известува подносителот на барањето за преземените мерки.
(14) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (10) на овој
член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да
поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен
инспекторат.
Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на
седиштето на Државниот управен инспекторат.
(15) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три
работни дена да го разгледа приговорот од ставот (14) на овој член и доколку
утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на
барањето согласно со ставовите (10) и (11) и/или не поднесе пријава согласно со
ставовите (12) и (13) од овој член, директорот на Државниот управен
инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за
прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе
определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши
надзор во надлежниот орган дали е спроведена постапката согласно со закон и во
рок од три работни дена од денот на извршениот надзор ќе го известува
подносителот на барањето за преземените мерки.
(16) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (15) на
овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот,и во рок од три работни дена ќе
го известува подносителот на барањето за преземените мерки.
(17) Во случајот од ставот (16) на овој член, директорот на Државниот управен
инспекторат, веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг
инспектор да го спроведе надзорот веднаш.
(18) Во случаjот од ставот (17) на овој член, директорот на Државниот управен
инспекторат во рок од три работни дена ќе го известува подносителот на
барањето за преземените мерки.
(19) Доколку директорот на државниот управен инспекторат не постапи согласно
со ставот (15) од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава
до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.
(20) Доколку функционерот кој раководи со органот надлежен за работите од
областа на спортот не одлучи во рокот од ставот (13) на овој член, подносителот
на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.
(21) Постапката пред Управниот суд е итна.
(22) Подзаконскиот акт од ставот (6) на овој член се донесува во рок од 15 дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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(23) По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот (6) на овој член истиот
веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на
надлежниот орган за работите од областа на спортот.
III. ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО СПОРТОТ
Член 22
Јавен интерес во областа на спортот во надлежност на Република Македонија во
смисла на овој закон, е:
- поттикнување на спортските активности на децата и младината во рамките на
националните спортски федерации;
- организирање и спроведување на спортски тренинг и натпревари за
оспособување на спортистите за постигнување на врвни спортски резултати;
- поттикнување на реализирањето на програмите на спортските федерации на
Републиката;
- поттикнување и помагање на организирањето спортски приредби и
манифестации;
- одржување и функционирање на постојните и планирање и изградба на
објектите за спорт од јавен интерес за Републиката;
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување, надомест за
осигурување од последици од несреќен случај и ризици, за категоризираните
спортисти во согласност со овој и друг закон;
- поттикнување и помагање на издавачката дејност во спортот и
- изградба и одржување на спортска информатичка мрежа.
За остварување на јавниот интерес во дејноста спорт, Владата на Република
Македонија донесува годишна програма што ја предлага органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот.
Органот надлежен за работите од областа на спортот до Владата на Република
Македонија поднесува годишен извештај за остварувањето на програмата од
ставот 1 на овој член.
Член 22-а
Во областа на спортот надлежностите на општините, општините во градот Скопје
и градот Скопје, во смисла на овој закон, се:
- развојот на масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните, опфатен
во програмите на спортските и спортско-рекреативните клубови, во реализација
на училишниот и студентскиот спортски систем, спортот за сите, а особено
спортско - рекреативни активности на лица со посебни потреби;
- организирање на спортски приредби и манифестации, поддржување на систем
на натпревари на општинско и ниво на градот Скопје, во одредени спортови и
категории,
поддржување
на
традиционалните
спортски
натпревари
и
манифестации, од национален и меѓународен карактер, поддржување на
училишниот и студентскиот систем на натпревари, системот на манифестации и
форми на натпревари за лица со посебни потреби, како и масовните спортскорекреативни активности на граѓаните;
- одржувањето и изградбата на објекти за спорт, утврдување на мрежата на
спортските објекти, нивно класифицирање, одржување, користење и опремување,
планирање и изградба на современи спортски објекти и определување на
рекреативни зони за масовно спортување,
- поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови и професионалните
спортски клубови регистрирани на подрачјето на општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје и
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- поддржување на општинските сојузи и Сојузот на спортови на Градот Скопје,
како највисока форма на организирање, искажана во сублимирање на
активностите и потребите на спортските клубови на подрачјето на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје, обезбедувајќи просторни,
материјални и кадровски услови за нивно функционирање.
За остварување на надлежностите од ставот 1 на овој член, советите на
општините и Советот на Градот Скопје или комисијата на општината, општината
во градот Скопје и градот Скопје надлежна за спортот донесуваат програми на
предлог на општинските спортски сојузи и Сојузот на спортови на Градот Скопје.
Програмите од ставот 1 на овој член, се финансираат од буџетите на општините и
буџетот на Градот Скопје, донации и спонзорства.
За исполнување на програмите од ставот 2 на овој член и роковите утврдени во
нив, до советите на општините и Советот на Градот Скопје, сојузите на спортови
на општините и Сојузот на спортови на Градот Скопје поднесуваат извештај.
Член 22-б
За остварување на јавниот интерес во спортот утврден во членовите 22 и 22- а на
овој закон, органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, можат да
основаат фондација за развој на спортот, во согласност со закон.
Фондацијата ја претставува и со неа раководи управен одбор.
Член 23
За остварување на работите од јавен интерес од член 22 на овој закон, Владата
на Република Македонија донесува Програма за развој на спортот (во
натамошниот текст: Програма), за период од пет години.
Во Програмата особено се утврдуваат:
- целите и приоритетите на развојот на спортот;
- проекција на потребите од специјализирани кадри за спортот;
- обем и цели на меѓународната спортска соработка;
- позначајни инвестициони вложувања во објектите за спорт од јавен интерес и
- обем на средства потребни за остварување на јавниот интерес.
Средствата за остварување на Програмата се обезбедуваат од Буџетот на
Република Македонија.
Член 24
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот,
утврдува критериуми за распределба на средства од Програмата и врши
распределба на средствата по корисници.
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, врши
контрола за наменското користење на средствата и може да сопре или да бара
враќање на доделени средства ако утврди дека истите се користат ненаменски.
Член 25
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот,
формира стручно - советодавно тело - Совет за спорт од редот на истакнати
стручни, научни, како и други истакнати работници од областа на спортот.
Советот е составен од 7 члена кои ги именува функционерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, со
мандат од четири години. Советот избира претседател од своите редови за време
од четири години.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот, може да ги разреши членовите на советот и пред
истекот на нивниот мандат.
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Советот донесува Деловник за својата работа по претходно мислење на
функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот.
Член 26
Советот за спорт:
- учествува во подготвувањето на Програмата од член 23 на овој закон;
- дава мислење за критериумите за распределба на средствата, мерилата и
другите акти што ги донесува функционерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на спортот и
- врши и други работи утврдени со овој закон што ќе му ги довери функционерот
кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот.
Советот за спорт поднесува извештај за својата работа до функционерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот најмалку еднаш годишно.
IV. СТРУЧНИ КАДРИ
Член 27
Стручни кадри во смисла на овој закон, се лица кои имаат завршено најмалку
више образование во областа на спортот, или стекнато лиценци добиени од
соодветна меѓународна спортска асоцијација.
Спортски тренинг и натпревари на репрезентациите на државните спортски
федерации, можат да водат само стручни лица кои ги исполнуваат условите
утврдени во ставот 1 на овој член.
Член 28
Ha стручните кадри во областа на спортот кои водат спортски тренинг и
натпревари во спортските клубови и националните спортски федерации, истите се
должни да им овозможат перманентно стручно усовршување.
Програмите за стручно усовршување ги утврдуваат и спроведуваат националните
спортски федерации на Републиката од соодветната спортска гранка.
Член 29
Стручно лице - професионален тренер може да води спортски тренинг и
натпревари во сите степени на натпреварување, доколку ги исполнува условите
утврдени со овој и друг закон.
Стручно лице - странец може да води спортски тренинг и натпревари во
највисокиот степен на натпревари, доколку ги исполнува условите утврдени со
овој и со друг закон и има склучено професионален договор со клубот.
V. УЧЕСНИЦИ ВО СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ
Член 30
Спортисти, во смисла на овој закон, се:
- спортистите од сите возрасти кои учествуваат во спортските активности и
- сите учесници во спортско - рекреативните активности.
Член 31
Спортските активности се извршуваат професионално и аматерски.
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Спортистот кој спортските активности ги врши професионално, сите права и
обврски од работен однос ги остварува при спортскиот клуб - работодавец, на
начин утврден со закон и колективен договор.
Член 31-а
Професионален спортист е лице кое учествува во спортски натпревари и има
склучено професионален договор и договор за работа во спортскиот клуб.
На професионалниот спортист од ставот 1 на овој член спортот му е основна
дејност и сите права и обврски од работниот однос ги остварува во спортскиот
клуб со кој има склучено договор во согласност со закон.
Националната спротска федерација води регистар на професионални спортисти
што настапуваат во системот на натпревари што го организира спортската
национална федерација.
Образецот на регистарот на професионални спортисти го пропишува
функционерот кој раководи со органот надлежен за работите од областа на
спортот.
На спортисти аматери кои склучиле професионални договори им престанува
статусот на спортист аматер.
Член 32
Ha спортистите кои спортската активност ја вршат аматерски, може да им се
обезбеди бесплатно користење на објекти, опрема и реквизити, да им се исплаќа
надомест за изгубена плата, патни и дневни трошоци за време на спортски
тренинг и натпреварите, како и да им се создаваат други потребни услови за
постигнување врвни спортски резултати.
На спортистите кои спортската активност ја вршат професионално, а учествуваат
на натпревари за репрезентациите, националната спортска федерација за која
настапуваат спортистите аматери треба да им обезбеди осигурување врз основа
на инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда поради учество во
спортската активност.
На спортистите кои спортската активност ја вршат аматерски, а учествуваат во
системот на натпревари за спортските клубови, спортскиот клуб за кој
настапуваат треба да им обезбеди осигурување врз основа на инвалидност и
телесно оштетување причинето со повреда поради учество во спортската
активност.
На спортистите кои спортската активност ја вршат аматерски, спортскиот клуб
може да им обезбеди хранарина до висина на просечна месечна плата што се
остварува на ниво на Републиката.
Спортистите од став 1 на овој член, исто така можат да примаат парични и други
награди за остварени спортски резултати, односно за вршење на спортска
активност, под услови кои се утврдуваат со акт на клубот.
Член 33
Спортскиот клуб во кој членува спортист - аматер, склучува договор со
работодавецот, кај кого спортистот е во работен однос, со кој се утврдуваат
правата и обврските на спортистот и на спортскиот клуб во врска со вршењето на
спортскиот тренинг и натпреварите.
Одредбата од став 1 на овој член се однесува и за тренерот-аматер на спортистот.
Отсуството на спортист ученик, односно студент од настава, заради вршење на
спортски тренинг и натпревари, се уредува во согласност со соодветните закони
од областа на образованието.
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Член 34
Спортист странец ги остварува своите права и може да учествува во највисокиот
степен на натпревари, доколку ги исполнува условите утврдени со овој и со друг
закон.
Највисок степен на натпревари, во смисла на овој закон, се:
- настап во систем на натпревари од прва лига и
- настап на државно сениорско првенство.
Спортистите од светска и меѓународна категорија имаат статус на професионални
спортисти за време на остварување на правото на категоризација.
Член 35
Спортистите сениори, државјани на Република Македонија, врз основа на
постигнати резултати во одреден временски период, се стекнуваат со следниве
спортски категории:
- спортист од светска категорија,
- спортист од меѓународна категорија и
- спортист од државна категорија.
Еднаш стекнатата спортска категорија има траен карактер и доживотно му
припаѓа на спортистот како титула.
Член 36
Спортските категории спортистите ги стекнуваат врз основа на остварените
резултати на официјалните натпревари, државни првенства, европски и светски
првенства, светско универзитетско првенство и летни и зимски олимписки игри.
При утврдувањето на спортската категорија се вреднуваат само резултатите
остварени на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на
европските и светските асоцијации и државните првенства.
Член 37
Спортистите од помладите возрасни категории, можат да стекнат спортска
категорија, согласно со член 35 на овој закон, доколку постигнат резултати кои
се предвидени за сениори согласно со член 47 на овој закон.
По исклучок од став 1 на овој член, доколку екипа или поединец ги исполнат
условите предвидени во категоризацијата за учество и остварен пласман на
светско или европско првенство во највисоката старосна категорија за младинци,
се стекнува категорија спортист од меѓународна категорија.
Член 37-а
Спортистите младинци, до 20 години, државјани на Република Македонија, врз
основа на постигнати резултати во одреден временски период, стекнуваат
спортска категорија - спортист спортска надеж.
Категоријата спортист - спортска надеж се доделува врз основа на остварени
резултати на официјални државни и меѓународни натпревари за возрасни
категории до 20 години, во олимписки и неолимписки спортови.
На спортистот кој ја стекнал категоријата спортист - спортска надеж му се
доделува диплома и паричен надоместок.
Правата кои произлегуваат од категоријата спортист - спортска надеж се користат
една година, во која се исплаќаат десет месечни парични надоместоци, во висина
од 20% од просечната плата исплатена во Република Македонија во претходната
година.
Средствата од ставот 4 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република
Македонија, а се исплаќаат преку органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот.
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Член 37-б
Владата на Република Македонија на предлог на органот на државната управа
надлежен за работите од областа на спортот со акт поблиску ги пропишува
условите од членот 37-а на овој закон, како и критериумите и начинот на
доделување на категоријата спортист – спортска надеж.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот, по претходно прибавено мислење од
националната спортска федерација, а согласно со актот од ставот 1 на овој член,
го утврдува статусот на спортистот од категоријата спортист – спортска надеж.
Член 38
Спортисти кои се стекнале со спортска категорија од член 35 на овој закон (во
натамошниот текст: категоризирани спортисти), имаат право на материјален
надоместок и други видови награди.
Материјалниот надоместок е во вид на:
а) паричен надоместск;
б) надомест за изгубена плата и
в) осигурување од последици од несреќен случај.
Член 39
остварени согласно

Користењето на правата
со овој закон е временски
ограничено.
Правата кои произлегуваат од спортската категорија спортист од светска
категорија, ce користат четири години, под услов спортистот да е активен во тој
период.
Правата кои произлегуваат од спортската категорија спортист од меѓународна
категорија, се користат две години, под услов спортистот да е активен во тој
период.
Правата кои произлегуваат од спортската категорија спортист од државна
категорија се користат една година.
Правата кои произлегуваат од стекнатата категорија спортист од светска
категорија и спортист од меѓународна категорија, a ce однесуваат на паричниот
надоместок, престануваат доколку во текот на оствареното право, остварил
повисока категорија или ја потврдил претходно стекнатата категорија. На овие
категоризирани спортисти временото користење на правото на паричен
надоместок им ce продолжува согласно со ново остварената категорија.
Член 40
Спортист може да оствари паричен надоместок, и тоа на:
- спортист од светска категорија кој не е во работен однос, му ce исплатува
паричен надоместок во висина од две просечни плати исплатени на ниво на
Републиката во претходната година во бруто износ и
- спортист од меѓународна категорија кој не е во работен однос, му ce исплатува
паричен надоместок во висина од 1,3 просечни плати исплатени на ниво на
Републиката за претходната година во бруто износ.
На спортист од светска категорија и на спортист од меѓународна категорија кои ce
во работен однос, паричниот надоместок им ce исплатува во нето износ од
паричниот надоместок од став 1 алинеја 1, односно алинеја 2 на овој член.
Паричниот надоместок во нето износ од став 2 на овој член им ce исплатува и на
спортистите кои својата спортска активностја вршат надвор од Република
Македонија.
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Член 41
Спортистите од државна категорија имаат право на материјален надоместок и
други видови награди согласно со актите на спортскиот клуб каде што членуваат,
односно националните спортски федерации на Републиката.
Член 42
Надоместокот за изгубена плата, заради отсуство од работа за подготовки и
учество на натпревари на спортист од светска категорија и спортист од
меѓународна категорија му ce обезбедува согласно со член 32 на овој закон.
За спортистите од државна категорија надоместокот за изгубена плата може да го
обезбедува спортскиот клуб во кој спортистот членува.
Категоризираниот спортист ги губи правата на материјален надоместок за
стекната категорија ако:
- со правосилна судска пресуда е осуден за кривично дело за кое е пропишана
казна затвор во траење најмалку од шест месеци или
- му престанало државјанството на Република Македонија.
Националната спортска федерација е должна еднаш годишно во периодот од 1 до
31 декември во тековната година, да достави мислење до органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот, во однос на исполнување на
обврските на категоризираниот спортист кон националната спортска федерација.
Надоместокот за плата категоризираниот спортист го обезбедува преку
работодавецот каде што е во работен однос.
Член 43
Ha категоризираниот спортист кој заради повреда стекната на тренинг или
натпревар, породилно отсуство или болничко лекување, бил принуден да го
прекине спортскиот тренинг или натпреварите во земјата или странство, му
следува материјален надоместок најмногу во траење од една година од денот на
прекинот.
Член 44
Ha стручното лице со чија стручна работа спортистот остварил врвен спортски
резултат со кој ја стекнал категоријата спортист од светска категорија и спортист
од меѓународна категорија му следува еднократна награда од 40% од вкупните
средства што му следуваат на категоризираниот спортист за една година.
Доколку во остварувањето на врвниот спортски резултат на спортистот од став 1
на овој член учествувале повеќе стручни лица како стручен тим, наградата
предвидена за едно лице се дели на учесниците кои партиципирале во работата
на стручниот тим, согласно со општиот акт на Националната спортска федерација.
На стручните лица кои ги подготвуваат спортистите (тренери во клубовите), им
следува 20% од сумата утврдена во став 1 на овој член.
Предлог за награда на стручно или стручните лица, кои учествувале во
остварување на спортскиот резултат на категоризираниот спортист, дава
Националната спортска федерација, при доставување на предлог на листата за
категоризација на спортистите, во предвидениот рок од член 48 став 1 на овој
закон.
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот при
објавувањето на листата на категоризирани спортисти во "Службен весник на
Република Македонија" ја објавува и листата на нивните стручни лица – тренери
кои учествувале во работата за остварување на спортскиот резултат.

16

превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k

Член 45
Категоризираниот спортист може, за освоениот пласман врз основа на кој ја
стекнал спортската категорија, да добие и награда во вид на еднократна парична
исплата, спортска опрема или друг вид награда.
Категоризираниот спортист може да биде наградуван и од други правни и
физички лица.
Член 46
Категоризираниот спортист е должен да се придржува и да ги исполнува
обврските што произлегуваат од актите на клубот чиј член е, Националната
спортска федерација, МОК и Меѓународната спортска федерација.
Доколку категоризираниот спортист не ги исполнува обврските од став 1 на овој
член, се покренува постапка за одземање на правата од стекнатата категорија.
Постапката за одземање на правата од стекнатата категорија, ја покренува
клубот чиј член е, Националната спортска федерација или органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот.
Член 47
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот, донесува правилник за категоризација на
спортистите од Република Македонија, во кој ќе се пропишат мерилата и
критериумите за утврдување на статусот и рангот на спортистите во Република
Македонија.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот по претходно прибавено мислење од
Националната спортска федерација и МОК, за олимписката репрезентација, а
согласно со актот од став 1 на овој член, го утврдува статусот и рангот на
категоризираните спортисти.
Член 48
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, два
пати годишно, до 30 јуни и до 31 декември објавува листа на категоризирани
спортисти во Република Македонија за спортските остварувања од изминатиот
период.
Листата на категоризираните спортисти од став 1 на овој член се објавува во
"Службен весник на Република Македонија".
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, на
спортистите од светска и меѓународна категорија им врачува признанија и
сертификат за стекнатата категорија, а на спортистите од државна категорија им
врачува сертификат за стекнатата категорија.
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, води
евиденција на спортистите кои се стекнале со спортска категорија и ја чува
документацијата која била приложена кон барањето за стекнување на спортската
категорија.
Член 49
Категориите спортист од светска категорија, спортист од меѓународна категорија
и спортист од државна категорија, во спортските игри се доделуваат на
спортистите кои се пријавени за настап, под услов, вкупниот број на
натпреварувачи во одделни спортови да е во согласност со пропозициите на
меѓународниот натпревар, а списокот на предложените спортисти за
категоризација го подготвува Националната спортска федерација или спортскиот
клуб.
Максималниот број на пријавени спортисти за настап по спортови изнесува во:
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спорт
број на спортисти
- ватерполо
15
- кошарка
14
- куглање
8
- одбојка
14
- пинг понг
4
- ракомет
16
- фудбал
19
- хокеј на мраз
22
- шах
6 мажи - 4 жени
Максималниот број на пријавените спортисти за другите спортови се утврдува со
акт на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
Член 50
Верификацијата на спортист од светска категорија и спортист од меѓународна
категорија, врши органот на државната управа надлежен за работите од областа
на спортот.
Националните спортски федерации должни се навреме да достават комплетна
документација за предложените кандидати за категоризирани спортисти.
Податоците особено треба да содржат: меѓународен календар на светската или
европската федерација; билтен од меѓународниот натпревар, а доколку е
остварен рекорд и записник и стручно лице - тренер, кој го води спортистот или
екипата; адреса; електронска пошта, веб страна на Меѓународната спортска
федерација и други податоци што се значајни за остварениот резултат.
Верификацијата на спортист од државна категорија врши Националната спортска
федерација, која до органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот, доставува листа со документација на спортистите од државна
категорија, заради евиденција согласно со член 48 став 4 од овој закон.
Член 50-а
Спортист државјанин на Република Македонија, може да стекне национално
спортско признание.
Национално спортско признание се доделува за врвно спортско остварување на
спортистите, како признание за освоен златен, сребрен и бронзен медал, односно
за освоено прво, второ и трето место на олимписки игри, параолимписки игри,
шаховска олимпијада, светски и европски сениорски првенства во олимписки и
параолимписки спортови.
Националното спортско признание може да се додели и на спортисти за освоен
златен медал, односно прво место на светски и европски сениорски првенства во
неолимписки и непараолимписки спортови кои во Република Македонија имаат
подолга традиција.
Националното спортско признание може да се додели и во случаи каде што
спортското остварување на поединец има особено меѓународно значење и
вредност или во случаите на остварување на резултат кој е светски или европски
рекорд во олимписки спортови остварен на официјален меѓународен натпревар.
Член 50-б
На спортистот кој стекнал национално спортско признание му се доделува
плакета и месечен паричен надоместок во висина од половина до една и пол
просечна месечна плата исплатена во Република Македонија во претходната
година.
Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република
Македонија, а се исплаќаат преку органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот.
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Условите од членот 50-а на овој закон, како и начинот на доделување на
националното спортско признание за врвно спортско остварување и висината на
паричниот надоместок, поблиску ги уредува Владата на Република Македонија со
уредба.
VI. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА
Член 51
Лицата кои во спортските клубови активно се занимаваат со спортска, односно
спортско - рекреативна активност, должни се да се подложат на здравствена
контрола.
Здравствената контрола опфаќа здравствен преглед пред започнувањето, како и
систематски контролни прегледи за време на учеството во спортските активности.
Бројот на систематските контролни прегледи го утврдува Националната спортска
федерација од соодветната спортска гранка.
Член 52
Здравствената контрола на учесниците во спортските активности ја врши лекар
специјалист по спортска медицина.
Во општините во кои нема специјалист по спортска медицина, здравствената
контрола на спортистите ќе ја врши лекар - специјалист по општа медицина или
специјалист по внатрешни болести.
Член 53
Учесниците во спортските и спортско - рекреативните активности, здравствените
прегледи ги остваруваат во рамките на редовното здравствено осигурување.
Спортските клубови обезбедуваат средства за здравствена контрола на
спортистите доколку истите не се опфатени со задолжително здравствено
осигурување.
Спортските клубови на спортистите кои спортската активност ја извршуваат
професионално, им обезбедуваат задолжително здравствено осигурување.
Член 54
Се забранува стручното лице да го присилува спортистот да тренира или
учествува на спортски натпревари во времето додека здравствено не е способен
за тоа или кога таквата активност би можела да ја влоши неговата здравствена
состојба.
Член 55
Се забранува спортистите да земаат или на спортистите да им се даваат
стимулативни средства кои се забранети и штетни по здравјето.
Допинг - контролата е составен дел на мерките за здравствена заштита на
спортистите.
За спроведување на Конвенцијата за антидопинг контрола во Република
Македонија, при органот на државната управа надлежен за работите од областа
на спортот, се формира Национална антидопинг комисија (во понатамошен текст:
Комисијата).
Членовите на Комисијата ги именува функционерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на спортот, од редот на
стручни, научни и други истакнати работници од областа на фармакологијата,
медицинските, хемиските и биолошките науки, спортот, од областа на правото и
други области.
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Член 56
Поблиски прописи за здравствената контрола, за обемот и начинот на
организирање на итната медицинска помош и допинг-контролата, донесува
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, во
согласност со органот надлежен за работите од областа на здравството.
VII. СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ И МАНИФЕСТАЦИИ
Член 57
Спортските натпревари и манифестации ги организираат и реализираат
спортските клубови и националните спортски федерации.
Спортските манифестации можат да организираат и други правни лица што вршат
дејност спорт, физички и правни лица, установи и претпријатија во областа на
воспитанието и образованието, угостителството и туризмот, под услови утврдени
со овој закон.
Член 58
Организаторите на спортските натпревари и манифестации се должни да
обезбедат укажување на итна медицинска помош за време на одржувањето на
натпреварите, односно манифестациите.
Член 59
Организаторот на спортските натпревари и манифестации е должен да ги
спроведува мерките за спречување и оневозможување на насилното и
недостојното однесување на гледачите.
Мерките од став 1 на овој член ги пропишува функционерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
Организаторот на спортските натпревари и манифестации е должен да не го
надминува гледалишниот капацитет на објектот.
Член 60
Спортскиот клуб, односно Националната спортска федерација, кој се кандидира
за организирање на врвен меѓународен натпревар во Република Македонија е
должен за тоа да прибави согласност од Владата на Република Македонија.
Врвните меѓународни натпреварувања од став 1 на овој член, како и условите за
нивно организирање ги утврдува функционерот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот.
VIII. ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ
Член 61
Објекти за спорт, во смисла на овој закон, се сметаат уредени површини и објекти
кои се во функција на вршење на спортските активности.
Член 62
При проектирањето и изградбата на објектите за спорт, покрај примената на
стандардите, техничките нормативи, урбанистичките и други пропишани услови,
се применуваат и посебни услови што се однесуваат на функционалноста,
опремувањето и безбедноста на објектите.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот, во согласност со функционерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од областа на
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градежништвото, ќе ги утврди посебните услови што се однесуваат
функционалноста, опремувањето и безбедноста на објектите за спорт.

на

Член 63
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот, донесува правилник за категоризација на
објектите за спорт во сопственост на Република Македонија, а врз основа на
следниве критериуми со кои се обезбедуваат услови: за остварување на јавниот
интерес; за остварување на содржините на спортските активности; обезбедување
на квалитет и можности за одржување на спортски натпревари од спортскорекреативни активности, натпревари во првиот, вториот и третиот степен на
системот на натпревари на државните спортски федерации; обезбедување на
можности за одржување на меѓународни натпревари, турнири, одржување на
европско и светско првенство; досегашното управување и инвестирање во
објектот; остварените резултати во објектите и развиеност на спортот во
соодветната средина преку остварените резултати.
Стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија, го
врши Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во
сопственост на Република Македонија (во натамошниот текст: јавно
претпријатие).
Член 64
Дејноста на јавното претпријатие се работите кои се однесуваат на
стопанисувањето со објектите, и тоа особено:
- инвестиционо и тековно одржување на објектите за спорт;
- користење на објектите за спорт од субјектите во спортот и други субјекти;
- утврдување на висината на закупот, односно склучување на договорот за закуп
на делови од објекти што не се во функција на спортот;
- планирање и изградба на нови објекти за спорт и
- вршење и други работи утврдени со актот за основање.
Член 65
Co објектите за спорт што се во сопственост на општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје, стопанисуваат општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, на начин утврден со закон.
Советите на општините и Советот на Градот Скопје донесуваат пропис за
категоризација на објектите за спорт што се во нивна сопственост врз основа на
следниве критериуми со кои се обезбедуваат услови: за остварување на
локалниот интерес; за остварување на содржините на спортските активности;
обезбедување на квалитет и можности за одржување на спортски натпревари од
спортско рекреативни активности, натпревари во првиот, вториот и третиот
степен на системот на натпревари на државните спортски федерации;
обезбедување на можности за одржување на меѓународни натпревари, турнири,
одржување на европско и светско првенство; досегашното управување и
инвестирање во објектот; остварените резултати во објектите и развиеност на
спортот во соодветната средина преку остварените резултати.
Co објектите за спорт во приватна сопственост стопанисуваат сопствениците.
Член 66
Средствата за работењето и развој најавното претпријатие, се обезбедуваат од
приходите кои ги остварува со сопствено работење, од кредитни средства и од
други извори во согласност со закон.
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Член 67
Работењето и организацијата најавното претпријатие се врши според Законот за
јавните претпријатија.
IX. ИНФОРМАТИЧКИ СПОРТСКИ СИСТЕМ
Член 68
Заради организирано следење и унапредување на состојбата и развојот на
спортот и за водење на долгорочна политика во оваа област се утврдува
информатички спортски систем, и тоа за:
- спортски клубови и национални спортски федерации;
- други правни лица;
- професионални спортисти и професионални тренери;
- спортисти и други членови на спортски клубови;
- постигнати спортски резултати;
- стручни кадри;
- објекти;
- категоризирани спортисти;
- награди и признанија;
- меѓународна спортска активност;
- врвни меѓународни спортски натпревари;
- научно-истражувачки проекти од областа на спортот;
- издавачка дејност во областа на спортот и
- други податоци за потребите на спортот.
Информатички спортски систем води органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот.
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот, донесува правилник за организирање, водење и
управување на Информатичкиот спортски систем во Република Македонија.
X. НАДЗОР
Член 69
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши органот на
државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
Инспекцискиот надзор го вршат инспектори на органот на државната управа
надлежен за работите од областа на спортот и овластени инспектори на
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.
Инспекторите од ставот 2 на овој член имаат легитимација.
Образецот на легитимацијата од ставот 3 на овој член , го пропишува
функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на спортот.
На инспекторите од органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот легитимација им издава функционерот кој раководи со
органот, а на овластените инспектори на општините, општините во градот Скопје
и градот Скопје легитимацијата им ја издава градоначалникот.
Член 70
Инспекторот од органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот врши надзор, особено на:
- остварување на јавниот интерес во спортот во надлежност на Република
Македонија;
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- на средствата за реализација на прифатените програми од јавен интерес во
спортот во надлежност на Република Македонија;
- постоењето услови за вршење на дејност спорт кај спортските клубови,
националните спортски федерации и МОК;
- остварувањето на Програмата;
- остварувањето на правата на спортистите;
- остварувањето на правата на спортските клубови и
- обезбедувањето и остварувањето на здравствената заштита на учесниците во
спортските активности, како и обезбедувањето на итна медицинска помош од
организаторот на спортски натпревари и манифестации.
Надзорот од став 1 на овој член го опфаќа и надзорот над спроведување и
примена на законите и другите прописи што ги регулираат односите во областа на
спортот, како и на субјектите што вршат дејност, во областа на спортот со кои се
регулирани правата и обврските на учесниците во спортските активности.
Член 70-а
Овластените инспектори на општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје вршат надзор особена на:
- постоењето услови за вршење на дејност спорт кај спортските клубови основани
на подрачјето на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје;
- остварувањето на програмите донесени од советот на општините и Советот на
Градот Скопје;
- остварувањето на правата на спортските клубови основани од општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје;
- исполнување на условите (нормативи и стандарди) на спортските објекти на
подрачјето на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и
- врши и други работи утврдени со закон или друг пропис.
Член 71
Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот од органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот утврди неправилности
определени со овој и друг закон ќе донесе решение со кое ќе нареди во рок од 15
дена отстранување на неправилностите. 6
Ако во рокот утврден во ставот 1 на овој член не се отстранат неправилностите,
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, во рок
од 15 дена, ќе донесе решение со кое ќе се поништи издаденото решение за
вршење на дејноста спорт.
Ако по спроведениот инспекциски надзор од страна на овластениот инспектор на
општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, градоначалникот на
општината и градоначалникот на градот Скопје утврдат неправилности утврдени
со овој и друг закон ќе донесат решение со кое ќе наредат во рок од 15 дена
отстранување на неправилностите.
Ако во рокот утврден во ставот 3 на овој член не се отстранат неправилностите,
градоначалникот на општината и градоначалникот на градот Скопје ќе му
предложат на органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот да донесе решение со кое ќе се поништи издаденото решение за вршење
на дејноста спорт.
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот во рок
од 15 дена ќе донесе решение со кое ќе го поништи издаденото решение за
вршење на дејноста спорт.
Против решението од ставовите 2 и 5 на овој член може да се поднесе тужба за
управен спор пред надлежниот суд.

23

превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k

Член 72
Ако инспекторот при вршењето на надзорот дојде до сознание дека постојат
основи на сомнение дека со повреда на закон или друг пропис е сторен прекршок
или кривично дело, должен е без одлагање да поднесе барање за прекршочна
постапка, односно пријава за кривично дело.
Член 73
Субјектите кои вршат дејност спорт должни се на инспекторот да му овозможат
вршење на инспекцискиот надзор и да му ги дадат сите потребни податоци.
Субјектите од став 1 на овој член должни се да го извршат решението од член 71
став 1 на овој закон и за тоа да го известат инспекторот.
Во спроведувањето на инспекцискиот надзор се применуваат и одредбите од
Законот за општата управна постапка и Законот за организација и работа на
органите на државната управа, доколку со овој закон поинаку не е утврдено.
Член 73-а
При вршењето на надзорот над работата на органите на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје надлежниот орган на државната управа надлежен
за работите од областа на спортот ги врши следниве работи:
- ја следи законитоста на работата на органите на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје и презема мерки и активности и поднесува
иницијативи за остварување на надлежностите на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје во согласност со овој закон;
- оценува дали органите на општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје обезбедуваат надлежностите на општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје да се извршуваат согласно со стандардите утврдени со овој закон;
- дава препораки за доследно спроведување на надлежностите на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје во рамките на законот на барање на
органите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје;
- го следи навременото донесување на прописите на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје;
- ја следи законитоста на решенијата што градоначалникот ги донесува во
решавањето на поединечните права, обврски и интереси на физичките и
правните лица;
- дава мислења и стручна помош по предлог на прописите на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје на барање на органите на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје;
- го следи остварувањето на јавноста во работата на органите на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје, а особено од аспект на редовно,
навремено, вистинито и потполно остварување на надлежностите утврдени со
овој закон и
- навремено ги известува органите на општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје за констатираните состојби во нивната работа и за преземените
мерки при вршењето на надзорот.
XI. КАЗНЕНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 73-а
Одговорно лице во национална спортска федерација, кое ќе дозволи спортскиот
клуб да се натпреварува во највисокиот степен на натпревари, а кој не се
регистрирал како акционерско друштво согласно со одредбите од овој закон ќе се
казни со казна затвор од една до три години. 7
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Член 74
Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок
ќе се изрече на субјектот, што врши дејност спорт ако:
- дозволи политичко и верско организирање и дејствување (член 4);
- во текот на вршењето на дејноста спорт не обезбеди соодветни објекти, опрема
и соодветен стручен кадар (член 10 алинеи 1, 2 и 3);
- врши дејност спорт без добиено решение од органот на државната управа
надлежен за работите од дејноста на спортот (член 11 став 2) и
- не обезбеди здравствена контрола, систематски контролни прегледи (член 51
ставови 2 и 3).
За прекршокот од ставот 1 на овој член глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во
денарска противвредност ќе се изрече и на одговорното лице на субјектот.
За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице покрај глобата може да
му се изрече и прекршочна санкција забрана на вршење дејност спорт во траење
од шест месеца до пет години.
За прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице
покрај глобата може да му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење на
должност во траење од една до пет години.
Член 75
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе
се изрече на стручното лице кое го присилува спортистот да тренира или
учествува на спортски натпревари во времето додека не е способен за тоа заради
повреда или болест, или кога таквата активност би можела да ја влоши неговата
здравствена состојба (член 54 ).
На сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член може да му се изрече
прекршочна санкција забрана за вршење на должност во траење од една до пет
години.
Член 76
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе
се изрече на лицето кое дава или зема стимулативни средства кои се забранети
или штетни за здравјето (член 55 став 1).
За прекршокот од ставот 1 на овој член на стручното лице покрај глобата
утврдена во ставот 1 на овој член може да му се изрече и прекршочна санкција
забрана за вршење на должност во траење од една до пет години.
Член 77
Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок
ќе се изрече на организатор на спортските натпревари и манифестации ако:
- дозволи надминување на гледалишниот капацитет на објектот (член 59 став 3) и
- не обезбеди укажување на итна медицинска помош за време на одржувањето на
натпреварите односно манифестациите (член 58 ).
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност за прекршок
од ставот 1 на овој член ќе се изрече на одговорното лице на организаторот на
спортските натпревари и манифестации.
На сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице покрај
глобата од ставот 1 на овој член може да му се изрече прекршочна санкција
забрана за вршење на дејност спорт во траење од шест месеца до пет години.
За прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице
покрај глобата од ставот 2 на овој член може да му се изрече и прекршочна
санкција забрана за вршење на должност во траење од шест месеца до пет
години.
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Член 78
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност за прекршок
ќе се изрече на одговорното лице од субјектот што врши дејност спорт, ако на
инспекторот не му овозможи вршење на инспекцискиот надзор или не му ги даде
сите потребни податоци, односно ако не го изврши решението на инспекторот
(член 73 ставови 1 и 2).
Член 79
Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок
ќе се изрече на Националната спортска федерација ако не го признае
континуитетот на остварениот резултат на трговското друштво кое настанало со
пререгистрација на спортското здружение во трговско друштво чиј правен
наследник е согласно со член 9 став 5 од овој закон.
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност за прекршок
од ставот 1 на овој член ќе се изрече на одговорното лице од националниот
спортски сојуз.
Член 79-а
Кога орган надлежен за вршење надзор над спроведувањето на одредбите од овој
закон ќе констатира прекршок должен е да постапи согласно со членовите 46 и
47 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија” број
62/2006).
XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 80
По престанокот со работа на спортските здруженија, имотот со кој располагале
како здруженија на граѓани се регулира согласно Законот за здруженијата на
граѓани и фондациите ("Службен весник на Република Македонија" број 31/98).
Член 81
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот, актите утврдени со овој закон ќе ги донесе
најдоцна во рок од шест месеца, од денот на влегувањето во сила на овој закон, а
Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија, од член
47 став 1 на овој закон ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 82
Постојните спортски здруженија и нивните национални спортски сојузи, МОК и
други правни лица што вршат дејност спорт, должни се да ги усогласат своите
статути, работењето и организацијата со одредбите на овој закон во рок од шест
месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 83
Спортистите кои се стекнале со одредени права, врз основа на стекнатата
спортска категорија, пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе
продолжат да го остваруваат тоа право во обем и начин утврден во Законот за
спортот ("Службен весник на Република Македонија" број 7/96 и 51/99).
Член 84
Започнатите постапки врз основа на поднесените барања за утврдување спортски
категории пред денот на влегување во сила на овој закон, ќе завршат според
одредбите од овој закон.
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Член 85
Co денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за
спортот ("Службен весник на Република Македонија" број 7/96 и 51/99).
Член 86
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен
весник на Република Македонија".
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