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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СПОРТОТ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.148 од 29.10.2013 година 

 
Член 1 

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

66/2004,  81/2008, 18/11, 51/11 и 64/12), во членот 7 став 3 и членот 10 став 4 
алинеи 1 и 3 зборот „Државната“ се заменува со зборот „Националната“. 

 
Член 2 

Во членот 14 став 6 зборот „Државна“ се заменува со зборот „Национална“. 
 

Член 3 

Во членот 61 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат: 
„Објектите од ставот 1 на овој член можат да бидат во сопственост на Република 

Македонија, во сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје и во приватна сопственост. 
Објектите од ставот 1 на овој член во сопственост на Република Македонија 

можат да бидат од национално и локално значење.   
Објектите за спорт во сопственост на Република Македонија, во сопственост на 

општините, општините во градот Скопје и градот Скопје не смеат да се рушат, 
пренаменуваат за друга дејност освен за дејноста спорт и истите не смеат да се 
отуѓуваат на трети лица.“ 

 
Член 4 

Во членот 63 ставот 2 се менува и гласи: 
„Владата на Република Македонија, на предлог на органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на спортот, донесува Уредба за  класификација 

на објектите за спорт од национално и локално значење во сопственост на 
Република Македонија.“ 

По ставот 2 се додаваат два нови става 3  и  4, кои гласат: 
„Владата на Република Македонија, на предлог на органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на спортот, донесува Уредба за начинот на 

користење на објектите за спорт од национално и локално значење во 
сопственост на Република Македонија и единиците на локалната самоуправа. 

Објектите за спорт од национално значење во сопственост на Република 
Македонија, органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
спортот ги користи на начин  и услови утврдени со овој закон.“  

 
Член 5 

По членот 63 се додаваат три нови члена 63-а, 63-б и 63-в, кои гласат: 
 

„Член 63-а 

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот ги 
користи  објектите за спорт од национално значење на начин што: 

- ги дава на користење деловите од објектите за спорт од национално значење 
кои се во  функција на спортот на субјекти во спортот и други субјекти за 

изведување на спортски активности и 
- ги дава во закуп деловите од објектите за спорт од национално значење кои не 
се во функција на спортот. 
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Член 63-б 
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот ги 

дава на користење деловите од објектите за спорт од национално значење што се 
во функција на спортот на начин утврден во Уредбата од членот 63 став 3 од овој 
закон. 

При давањето на користење на деловите од објектите за спорт од национално 
значење што се во функција на спортот, органот од ставот 1 на овој член дава 

приоритет на спортските федерации за настапи на национални репрезентации, 
настапи на спортски клубови на натпревари од меѓународен карактер, натпревари 
од највисок ранг на домашни спортски првенства и слично.  

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот 
донесува Тарифник со кој се утврдува висината на надоместокот за користење на 

објектите за спорт.  
При утврдување на висината на надоместокот за користење на објектите за спорт 

од ставот 3 на овој член предвид се земаат трошоците за комунални услуги 
(струја, вода и слично), како и пазарните услови на подрачјето  на  кое е лоциран 
објектот за спорт. 

 
Член 63-в 

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот ги 
дава во закуп деловите од објектите за спорт од национално значење што не се 
во функција на спортот согласно со Законот за користење и располагање со 

стварите на државните органи.“ 
 

Член 6 
Членот 64 се менува и гласи: 
„Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот во 

врска со надележноста која се однесува на користењето на објектите за спорт од 
национално значење во сопственост на Република Македонија, ги врши работите 

кои се однесуваат на: 
- инвестиционо и тековно одржување на објектите за спорт од национално 
значење, 

- давање на користење на објектите за спорт од национално значење на субјекти 
во  спортот и на други субјекти за изведување на спортски активности, 

-  утврдување на  висината на закупот и склучува договор за закуп на делови од 
објекти  што не се во функција на спортот, 
- спроведување на постапката на  јавно приватно партнерство во име на Владата 

на Република Македонија со заинтересирани страни согласно со Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство, 

- планирање изградба на нови објекти за спорт и 
- врши и други работи утврдени со овој или друг закон.“ 
 

Член 7 
По членот 64 се додава нов член 64-а, кој гласи: 

 
„Член 64-а 

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, за 

работите кои се однесуваат на инвестиционото и тековното одржување на 
објектите за спорт од национално значење и користењето на истите, како и 

изградбата на нови објекти за спорт, може да воспостави јавно приватно 
партнерство согласно со одредбите од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство. 
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Приватниот партнер со кој ќе се склучи договор за јавно приватно партнерство 
согласно со ставот 1 на овој член е должен да ги применува сите законски и 

подзаконски прописи со кои се уредуваат работите од областа на спортот.“ 
 

Член 8 

Во членот 65 по ставот 1 се додаваат 12  нови става 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 и 13, кои гласат: 

„Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје објектите за спорт во 
нивна сопственост ги користат на начин  и под услови утврден со овој закон. 
Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје ги користат објектите за 

спорт во нивна сопственост на начин што: 
- ги даваат на користење деловите од објектите за спорт што  се во функција на 

спортот на субјекти во спортот и на други субјекти за изведување на спортски 
активности и 

- ги даваат во закуп деловите од објектите за спорт што не се во функција на 
спортот. 
Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје ги даваат на користење 

деловите од објектите за спорт кои се во функција на спортот на начин утврден 
во Уредбата од членот 63 став 3 од овој закон. 

При давањето на користење на деловите од објектите за спорт, општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје даваат приоритет на спортски 
федерации за настапи на национални репрезентации, настапи на спортски 

клубови на натпревари од меѓународен карактер, натпревари од највисок ранг на 
домашни спортски првенства, спортски манифестации од локален карактер и 

слично.  
Советот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, на предлог 
на градоначалникот, донесува Тарифник со кој се утврдува висината на 

надоместокот за користење на објектите за спорт. 
При утврдување на висината на надоместокот  за користење на објектите за спорт 

од ставот 6 на овој член предвид се земаат трошоците за комунални услуги 
(струја, вода и слично), како и пазарните услови на подрачјето на кое е лоциран 
објектот за спорт. 

Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје ги даваат во закуп 
деловите од објектите за спорт што не се во функција на спортот. 

За давањето на деловите од објектите за спорт што не се во функција на спортот 
во закуп општините, општините во градот Скопје и градот Скопје ги применуваат 
одредбите од Законот за користење и располагање со стварите на државните 

органи кои се однесуваат на давањето во закуп на недвижна ствар. 
Градоначалникот на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје за 

давањето во закуп на деловите од објектите за спорт што не се во функција на 
спортот формира комисија од пет члена од редот на вработените во општинската 
администрација. 

Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје со објектите за спорт во 
нивна сопственост ги вршат и работите на:  

- инвестиционо и тековно одржување на објектите за спорт од локално значење 
во нивна сопственост, 
- давање на користење на објектите за спорт од локално значење во нивна 

сопственост на субјектите во спортот и на други субјекти за изведување на 
спортски активности, 

- давање во закуп на деловите од објектите за спорт што не се во функција на 
спортот, 

- спроведување на јавно приватно партнерство со заинтересирани страни 
согласно со Законот за концесии и јавно приватно пратнерство, 
- планирање и градиње нови објекти за спорт од локално значење и 
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- врши и други работи утврдени со овој или друг закон. 
Советот на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје, на предлог на 

градоначалникот, донесува одлука за давање во закуп на деловите од објектите 
за спорт што не се во функција на спортот. 
Градоначалникот на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје го 

склучува договорот за закуп.“ 
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 14 и 15. 

 
Член 9 

По членот 65 се додава нов член 65-а, кој гласи: 

 
„Член 65-а 

Општината, општините во градот Скопје и градот Скопје, за работите кои се 
однесуваат на инвестиционото и тековното одржување на објектите за спорт од 

локално значење во нивна сопственост и користењето на истите, како и 
изградбата на нови објекти за спорт, може да воспостави  јавно приватно 
партнерство согласно со одредбите од Законот за концесии и јавно приватно 

партнерство. 
Приватниот партнер со кој ќе се склучи договор за јавно приватно партнерство 

согласно со ставот 1 на овој член е должен да ги применува сите законски и 
подзаконски прописи со кои се уредуваат работите од областа на спортот.“ 
 

Член 10 
Членот 66 се менува и гласи: 

„Средствата добиени од користењето и давањето во закуп на објектите за спорт 
од национално значење во сопственост на Република Македонија се приход на 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот. 

Средствата од ставот 1 на овој член се користат за тековно и инвестиционо 
одржување на објектите за спорт и унапредување и развој на спортот согласно со 

Програмата за тековно и инвестиционо одржување на објектите за спорт и 
унапредување и развој на спортот. 
Средствата добиени од користењето на објектите за спорт и давањето во закуп од 

локално значење во сопственост на општините, општините во градот Скопје и 
градот Скопје се приход на општините, општините во градот Скопје и градот 

Скопје. 
Средствата од ставот 3 на овој член се користат за тековно и инвестиционо 
одржување на објектите за спорт  и унапредување и развој на спортот согласно 

со Програмата за тековно и инвестиционо одржување на објектите за спорт  и 
унапредување и развој на спортот. 

Програмата од ставот 2 на овој член органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на спортот ја донесува во последниот квартал на тековната 
година за наредната година. 

Програмата од ставот 4 на овој член советот на општината, советите на 
општините во градот Скопје, односно Советот на градот Скопје ја донесува во 

последниот квартал на тековната година за наредната година.“ 
 

Член 11 

Членот 67 се брише. 
 

Член 12 
По членот 73-а се додава нов наслов и нов член 73-б, кои гласат: 
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„Против законито рушење, пренамена или отуѓување на објекти за спорт 
 

Член 73-б 
Тој што спротивно на закон ќе сруши, пренамени за друга дејност освен за 
дејноста спорт или отуѓи на трети лица објекти за спорт во сопственост на 

Република Македонија, во сопственост на општините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје,  ќе се казни со затвор од една до три години.“ 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 13 
Подзаконските прописи од членот 63 ставови 2 и 3 од овој закон ќе се донесат 

најдоцна до денот на започнувањето на примената на овој закон. 
 

Член 14 
Со денот на започнувањето на примената на овој закон, објектите за спорт од 
локално значење во сопственост на Република Македонија, се пренесуваат во 

сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје согласно 
со одредбите од овој закон. Владата на Република Македонија донесува одлука за 

пренесување на правото на сопственост на објектите за спорт класифицирани од 
локално значење на  општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
согласно со Уредбата од членот 63 став 2 од овој закон. 

Со денот на започнувањето на примената на овој закон опремата, архивата и 
другите средства за работа, како и вработените во дирекцијата на Јавното 

претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на 
Република Македонија и вработените кои извршувале работните задачи поврзани 
со објектите за спорт од национално значење во сопственост на Република 

Македонија се преземаат во органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на спортот. 

Со денот на започнувањето на примената на овој закон опремата, архивата и 
другите средства за работа, како и вработените кои извршувале работни задачи 
поврзани со објектите за спорт од локално значење се преземаат во соодветната 

општина на која се пренесува правото на сопственост на објектот за спорт во кој 
вработените непосредно ги извршувале работните задачи.  

Со денот на започнувањето на примената на овој закон сите права и обврски 
поврзани со објектите за спорт од национално значење во сопственост на 
Република Македонија, како и правата и обврските поврзани со Јавното 

претпријатие за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на 
Република Македонија ги презема органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на спортот. 
Со денот на започнувањето на примената на овој закон сите права и обврски 
поврзани со објектите за спорт од локално значење ги презема соодветната 

општина на која е пренесено правото на сопственост на објектот за спорт од 
локално значење. 

 
Член 15 

Со денот на започнувањето на примената на овој закон престанува да важи 

Одлуката за основање на Јавно претпријатие за стопанисување со објектите за 
спорт во сопственост на Република Македонија (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 8/2000). 
 

Член 16 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија  да утврди пречистен текст на Законот за спортот. 
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Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 
јуни 2014 година. 


