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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СПОРТОТ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.187 од 30.12.2013 година 

 
Член 1 

Во Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 

66/2004, 81/2008, 18/11, 51/11, 64/12 и 148/13), во членот 10 став 1 по 
алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: 

„- води регистар на членови на навивачка група,“. 
 

Член 2 
Во членот 11 став 5 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи: 
“- препис од регистарот на членови на навивачка група,“. 

 
Член 3 

По членот 50-б се додава нова Глава V-a и шест нови члена 50-в, 50-г, 50-д, 50-ѓ, 
50-е и 50-ж, кои гласат: 
„V-a. Регистар на членови на навивачка група 

 
Член 50-в 

Спортските клубови водат регистар на членови на навивачка група (во 
натамошниот текст: регистар на навивачи). 
Членови на навивачка група се физички лица кои се запишани во регистарот на 

навивачи. 
Спортските клубови се должни да ги ажурираат податоците од регистарот на 

навивачи на секои шест месеци. 
Во однос на секоја операција или збир од операции што се изведуваат врз 
личните податоци за физичките лица содржани во регистарот на навивачи, а во 

врска со нивното собирање, внесување, евидентирање, ажурирање, 
организирање, чување, промена, повлекување, употреба, откривање преку 

пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, блокирање, 
бришење или уништување, како и која било друга обработка на личните податоци 
која произлегува согласно со овој закон, се применуваат прописите за заштита на 

личните податоци. 
 

Член 50-г 
Во регистарот на навивачи особено се внесуваат следниве податоци: 
- име и презиме, 

- број на важечка лична карта, односно број на важечка патна исправа, 
- адреса на живеење, 

- електронско сандаче, 
- назив на навивачката група во која членува и 
- податок за изречена забрана за присуство на спортски натпревари. 

Членот на навивачката група е должен веднаш, а најдоцна во рок од осум 
работни дена, да го извести спортскиот клуб, за сите промени во врска со 

неговите податоци содржани во регистарот на навивачи. 
Формата и содржината на регистарот на навивачи и начинот на неговото водење 

ги пропишува функционерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на спортот. 
Личните податоци од регистарот на навивачи се чуваат пет години од денот на 

нивното внесување во регистарот на навивачи. 
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Член 50-д 
Спортскиот клуб на секои шест месеци доставува до Министерството за 

внатрешни работи и до Агенцијата за млади и спорт препис од регистарот на 
навивачи согласно со прописите за архивски материјал и прописите за заштита на 
личните податоци. 

 
Член 50-ѓ 

Барањето за запишување во регистарот на навивачи, членот на навивачката 
група го пополнува на образец и го доставува до спортскиот клуб. 
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на овој член ги пропишува 

функционерот на органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на спортот. 

 
Член 50-е 

Членот на навивачка група за да биде запишан во регистарот на навивачи кој го 
води спортскиот клуб мора лично да поднесе барање за запишување до 
спортскиот клуб при што се врши проверка на неговиот идентитет со увид во 

лична карта или друг документ за лична идентификација што има фотографија 
издаден од државен орган. 

Деца со навршена 14-годишна возраст можат да бидат запишани во регистарот на 
навивачи доколку покрај документот од ставот 1 на овој член достават и заверена 
изјава на нотар од нивниот законски застапник за согласност за упис во 

регистарот на навивачи. да се запише во регистарот на навивачи или ќе се 
избрише од регистарот на навивачи, доколку се утврди дека податоците за упис 

во регистарот на навивачи не се точни. 
Бришењето од регистарот на навивачи се спроведува со одлука на спортскиот 
клуб.“ 

 
Член 4 

Во членот 62 став 1 по зборовите: „објектите за спорт“ се става запирка и се 
додаваат зборовите: „како и за постоечките објекти за спорт“. 
Во ставот 2 зборовите: „на градежништвото“ се заменуваат со зборовите: „на 

уредувањето на просторот“. 
 

Член 5 
По членот 75 се додаваат два нови члена 75-а и 75-б, кои гласат: 
 

„Член 75-а 
Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на спортскиот клуб, ако спортскиот клуб не води регистар на 
навивачи, односно не го избрише навивачот од регистарот на навивачи согласно 
со членовите 50-в и 50-ж од овој закон. 

Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на одговорното лице во спортскиот клуб, ако спортскиот клуб 

не води регистар на навивачи, односно не го избрише навивачот од регистарот на 
навивачи согласно со членовите 50-в и 50-ж од овој закон. 
 

Член 75-б 
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на членот на навивачката група, доколку во рок од осум 
работни дена не го извести спортскиот клуб за промените во врска со податоците 

од членот 50-г став 1 од овој закон.“ 
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Член 6 
Спортските клубови во рок од шест месеци од денот на започнувањето на 

примената на овој закон треба да го усогласат своето работење со одредбите на 
овој закон. 
 

Член 7 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци 

од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 8 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за спортот. 

 
Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува во рок од шест 
месеци од денот на неговото влегување во сила. 


