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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА СПОРТOТ 

Службен Весник на Р. Македонија бр.81/08 од 7.07.2008 год. 
 
 

Член 1 
Во Законот за спортот ("Службен весник на Република Македонија" 

брoj 29/2002 и 66/2004), во членот 6 по ставот 1 се додаваат два нови 
става 2 и 3, кои гласат:"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 2 
По членот 9 се додаваат три нови члена 9-а, 9-б и 9-в, кои гласат: 

 
"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. 

Професионалниот спортски клуб од ставот 2 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 5 на овој член може да се изј ави 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 
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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. 

 
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 здруженијата на граѓани и фондациите. 
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 3 
Во членот 10 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: „ 

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, 
- обезбеди соодветни објекти, 
- има соодветна опрема, 
- обезбеди соодветен стручен кадар и 
- учествува во организиран систем на натпревари и спортско-
рекреативни активности." 

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6. 
 

Член 4 
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Во членот 11 став 1 зборовите: „член 10 став 2" се заменуваат со 
зборовите: „член 10 став 3", точката на крајот на реченицата се брише и 
се додаваат зборовите: „за што издава мислење". 

Во ставот 3 зборовите: „Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондациите, односно во Трговскиот регистар (во натамошниот текст: 
Регистар) во надлежниот суд" се заменуваат со зборовите: „Централниот 
регистар". 

Во ставот 7 зборовите: „член 10 став 2" се заменуваат со зборовите: 
„член 10 став 3". 
 

Член 5 
Во членот 14 став 4 зборовите: „надлежен основен суд" се 

заменуваат со зборовите: „Централниот регистар". 
 

Член 6 
Во членот 29 се додава нов став 1, кој гласи: 

„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." 

Во ставот 1 кој станува став 2 точката на крајот на реченицата се 
брише и се додаваат зборовите: „и има склучено професионален договор 
со клубот." 
 

Член 7 
Во членот 31 став 1 зборовите: „аматерски и професионално" се 

заменуваат со зборовите: „професионално и аматерски." 
 

Член 8 
По членот 31 се додава нов член 31-а, кој гласи: 

 
„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 9 
Во членот 32 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои 

гласат: 
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„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." 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 10 
Во членот 34 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Спортистите од светска и меѓународна категорија имаат статус на 
професионални спортисти за време на остварување на правото на 
категоризација." 
 

Член 11 
По членот 37 се додаваат два нови члена 37-а и 37-б, кои гласат: 

 
"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. 
 

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." 
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Член 12 

По членот 50 се додаваат два нови члена 50-а и 50-б, кои гласат: 
 

„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. 

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." 
 

Член 13 
Во членот 68 став 1 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која 

гласи: „ - професионални спортисти и професионални тренери." Алинеите 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат алинеи 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 и 14. 
 

Член 14 
Во членот 70-а став 1 алинеја 1 зборот „од" се заменува со 

зборовите: „на подрачјето на," а во алинејата 4 зборовите: „во 
сопственост" се заменуваат со зборовите: „на подрачјето на". 
 

Член 15 
Членот 71 се менува и гласи: 

„Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот од органот на 
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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. 

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 општината и градот Скопје, градоначалникот на општината и 
градоначалникот на градот Скопј е 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 деј носта 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." 
 

Член 16 
Насловот на Главата XI „Казнени одредби" се менува и гласи: 

„Прекршочни одредби". 
 

Член 17 
Во членот 74 став 1 зборовите: „Со парична казна од 30.000,00 до 

250.000,00 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: 
„Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за 
прекршок ќе се изрече на". 

Во ставот 1 алинејата 4 се менува и гласи: 
„- не обезбеди здравствена контрола, систематски контролни прегледи 
(член 51 ставови 2 и 3)". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„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." 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„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." 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„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 18 
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Во членот 75 став 1 зборовите: „Со парична казна од 10.000,00 до 
50.000,00 денари ќе се казни заради тежината и сериозноста на 
прекршокот" се заменуваат со зборовите: „Глоба во износ од 500 до 1.000 
евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„ 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 19 
Во членот 76 став 1 зборовите: „Со парична казна од 10.000,00 до 

50.000,00 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите 
„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за 
прекршок ќе се изрече на". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„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 20 
Во членот 77 став 1 зборовите: „Со парична казна од 30.000,00 до 

100.000,00 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: 
„Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за 
прекршок ќе се изрече на". 

Во ставот 2 зборовите: „Со парична казна од 10.000,00 до 50.000,00 
денари за прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни" се заменуваат со 
зборовите: „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". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„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." 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„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." 
 

Член 21 
Во членот 78 зборовите: „Со парична казна од 10.000,00 до 

30.000,00 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: 
„Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност за 
прекршок ќе се изрече на", а зборот „спроведе" се заменува со зборот 
„изврши". 
 

Член 22 
Во членот 79 став 1 зборовите: „Со парична казна од 30.000,00 до 
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250.000,00 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: 
„Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за 
прекршок ќе се изрече на". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„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 23 
По членот 79 се додава нов член 79-а, кој гласи: 

 
„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 24 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 

30 дена од денот на влегувањето во сила на Законот. 
 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија," а членовите 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9 
од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2009 година. 


