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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ  

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 

октомври 2016 година.  

 

Бр. 08-4409/1 Претседател 

14 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ  

 

Член 1  

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

66/2004, 81/2008, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 

6/16, 55/16, 61/16 и 106/16), во членот 14 став (7) по зборот „два“ се додава зборот  

„четиригодишни“.  

По ставот (7) се додаваат шест нови става (8), (9), (10), (11), (12) и (13):  

„Органот на управување на националната спортска федерација именува генерален 

секретар на националната спортска федерација, по претходно објавен јавен оглас.  

 Јавниот оглас од ставот 8 на овој член се објавува на веб страницата на националната  

спортска федерација и во најмалку три дневни весници, од кои во еден од весниците што се 

издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 

различен од македонскиот јазик.  

За генерален секретар на националната спортска федерација може да биде избрано лице кое 

покрај општите работни услови поседува лиценца за вршење на работи на управување во 

областа на спортот и меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски 

тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР 

(CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ 

најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или 

ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.  

Лиценцата од ставот 10 на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на спортот, со важност од осум години.  
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За добивање на лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот  
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот спроведува  
испит.  

Секретарот на националната спортска федерација може да биде именуван најмногу два пати 

последователно со мандат од четири години.“.  

Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (14) и (15).  

Член 2  

По членот 14-б се додаваат шест нови члена 14-в, 14-г, 14-д, 14-ѓ, 14-е и 14-ж.  

 

„Член 14-в  

Во  органот  на  управување  на  националната  спортска  федерација  задолжително  

членуваат најмалку двајца правници и најмалку двајца економисти.  

 Членовите  на  органот  на  управување  на  националната  спортска  федерација  и  

секретарот  не  смее  да  се  во  роднинска  врска  по  сите  линии  до  втор  степен  со  

претседателот на националната спортска федерација, ниту пак нивни компании да се  

капитално,  или  управувачки  поврзани.  Членовите  на  органот  на  управување  на  

националната спортска федерација не треба да се вработени или членови на управувачки  

органи во компанија во која доминантна сопственост има претседателот на националната  

спортска федерација.  
Претседателот на органот на управување на националната спортска федерација, не смее да 

има сопственички удели или да е дел од основачките здруженија   во спортските 
клубови за кои тие се надлежни.  

 

Член 14-г  

Корисници на средствата од даночното поттикнување по Закон за данок на добивка може 
да бидат:  

- национални спортски федерации,  

-македонскиот олимписки комитет,  

- спортски клубови и  

- активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови.  

Средствата од ставот 1 алинеја 4 на овој член може да ги користат активни спортисти  

кои:  

- имаат прв или втор актуелен најдобар национален резултат или освоено државно 

првенство, шампионат или друг вид на национална титула во соодветниот спорт,  
- обезбедиле учество или учествувале на последно светско или европско првенство во 

спортот во кои се натпреваруваат или на олимписки игри,  

- не биле суспендирани од домашна или меѓународна федерација во спортот во кој се 

натпреваруваат.  

Активните спортисти средствата од ставот 1 на овој член можат да ги користат до 

моментот во годината додека ги исполнуваат условите од ставот 2 на овој член.  

 Средствата од ставот 1 на овој член од страна на спортските клубови и активните  

спортисти се користат врз основа на издадена потврда од страна на органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на спортот, по претходно прибавено мислење од 

страна на националните спортски федерации.  

Спортските федерации се должни најдоцна до 10 декември во тековната година до 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот да достават 

листа  на  спортски  клубови  и  активни  спортисти  кои  ги  исполнуваат  условите  за 

користење на средствата согласно со овој закон и Законот за данок на добивка и да ги 

објават на нивните веб страници.  
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Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот најдоцна до 15  

декември  во  тековната  година  објавува  листа  на  спортски  клубови  и  активни 

спортисти, кои   ги исполнуваат условите согласно со овој закон и Законот за данок на 
добивка за користење на средствата, на својата веб страница.  

Спортските федерации се должни за секоја промена во исполнувањето на условите за 

користење на средствата согласно со овој закон и Законот за данок на добивка, во рок од три 

дена да го известат органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, 

кој е должен во рок од десет дена да ја ажурира листата на субјекти кои ги исполнуваат 

условите за користење на средствата согласно со овој закон и Законот за данок на добивка 

и истата да ја објави.  

Член 14-д  

Корисниците на средствата од даночното поттикнување, средствата ги користат за:  

-плати,  надоместоци  и  бонуси  на  спортистите  и  стручниот  штаб  врз  основа  на 

правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска 

федерација,  

-организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и 

странство заради натпреварувања или подготовки,  
-изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,  

-плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не 

поголем од 10% од добиените средства годишно,  

-отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 

20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие 

средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за 

купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од 

денот на нивното купување,  

-патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по 

претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,  
-котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,  

-набавка на опрема и реквизити,  

-плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските 
клубови,  

-здравствена  заштита,  пензиско  и  инвалидско  осигурување  и  надоместок  за 

осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,  

-за организација на меѓународни натпревари во Република Македонија.  

Начинот на користење на средствата од ставот 1 на овој член се утврдува со Правилник кој 

го донесува функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите  од  областа  на  спортот,  по  претходно  добиена  согласност  од  Владата  на 

Република Македонија.  

Средствата со кои трговското друштво учествува во финансирање на субјектите од 

ставот 1 на членот 14-г од овој закон се уплатуваат на посебна наменска сметка и од нив не 

смее да се префрлаат парите на редовната или друга сметка на националната спортска 

федерација, на Македонскиот олимписки комитет, спортскиот клуб односно активниот 

спортист или пак да се исплаќаат обврски по договори од редовната сметка.  

 

Член 14-ѓ  

Средствата со кои трговското друштво учествува во финансирање на субјектите од  

ставот 1 на членот 14-г од овој закон се забранува националната спортска федерација,  

Македонскиот олимписки комитет, спортскиот клуб односно активниот спортист по кој  

било основ да ги вратат во истото трговско друштво или трговско друштво со кое  
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друштвото е капитално или управувачки поврзано или е во сопственост или управувано од 
лице во роднинска врска во сите линии до втор степен со лице од трговското друштво, 
вклучувајќи и трошоци за стоки и услуги.  

Средствата со кои трговското друштво учествува во финансирање на субјектите од 

ставот 1 на членот 14-г од овој закон, подлежат на ревизија најмалку еднаш во период од три 

години од страна на Државниот завод за ревизија.  

За незаконско користење на средствата од членот 14-д се одговара согласно со 

одредбите на Кривичниот законик. 

Член 14-е  

Во органот на управување на спортски клуб регистриран како Акционерско друштво  

задолжително членуваат најмалку двајца правници и двајца економисти.  

 Во органот на управување на спортски клуб регистриран како здружение на граѓани  

задолжително членуваат најмалку еден правник и еден економист доколку се корисници  

на  средства  од  даночното  поттикнување  во  износ  до 10.000  евра  во  денарска  

противвредност.  

Во органот на управување на спортскиот клуб регистиран како здружение на граѓани 

задолжително членуваат најмалку двајца правници и двајца економисти доколку се 

корисници на средства од даночното поттикнување во износ од над 10.000 евра во 

денарска противвредност.  

Спортските клубови регистрирани како здруженија на граѓани кои во моментот на 

добивање на средства од даночно поттикнување немаат членови правници и економисти, во 

рок од еден месец од денот на добивање на средствата од даночното поттикнување, 

доставуваат до органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот 

доказ за исполнетоста на условите од ставовите 2 и 3 на овој член.  

За секретар на спортскиот клуб може да биде избрано лице кое покрај општите работни 

услови поседува и лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот.  

 Лиценцата од ставот 5 на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за  

работите од областа на спортот, со важност од 8 години.  
За добивање на лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот  

органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот спроведува  
испит.  

 

Член 14-ж  

Националните  спортски  федерации  и  Македонскиот  олимписки  комитет  како 

корисници на средства од даночното поттикнување се должни најдоцна до 15 март во 

наредната година да објават колку средства примиле за претходната година, од кого 
примиле средства по оваа основа, и за кои намени се истите потрошени.  

Објавата од ставот 1 на овој член се врши на веб страницата на националната спортска 

федерација и Македонскиот олимписки комитет најмалку во периодот од 15 март до 15 јуни 

наредната година од кога се добиени средствата и на најмалку половина страна во едно 
издание на еден од дневните весници.  

Доколку субјектите од ставот 1 и 2 на овој член примиле помалку од 15 илјади евра 

годишно, се должни објавата да ја направат само на својата веб страница во периодот 

утврден во ставот 2 на овој член.  

Националната спортска федерација   е должна во периодот од ставот 2 на овој член да ги 

објави на својата веб страница извештаите на сите клубови и активни спортисти 

корисници на средства од даночното поттикнување, а тие се должни најдоцна до 10 март во 

наредната година да ги достават извештаите за претходната година до надлежната 

национална спортска федерација.  
 
 
 

4 од 14  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 190 од 17.10.2016 година  

 

Македонскиот олимписки комитет е должен во периодот од ставот 2 на овој член да ги 

објави на својата веб страница ваквите извештаи на сите национални спортски федерации и 

активни спортисти корисници на средства од даночното поттикнување, а тие се должни 

најдоцна до 10 март во наредната година да ги достават извештаите за претходната година до 

Македонскиот олимписки комитет.  

Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на спортот пропишува Правилник во однос на формата и содржината на објавите од 
ставовите 1, 4 и 5 на овој член.  

 

Член 3  

Во членот 17 по ставот 2 се додаваат седум нови става:  

„МОК ја претставува лице кое е избрано со мнозинство гласови од вкупниот број 

членови на Собранието на МОК.  

Лицето што ја претставува МОК, може да биде избрано најмногу два четиригодишни 

мандати  последователно  и  истото  може  повторно  да  биде  избрано  по  истекот  на 

временскиот период од најмалку еден полн мандат.  

Органот  на  управување  на  МОК  именува  генерален  секретар  на  Македонскиот 

олимписки комитет.  

Секретарот на МОК може да биде именуван најмногу два пати последователно со 

мандат од четири години.  

За секретар на МОК може да биде избрано лице кое покрај општите работни услови,  

поседува  лиценца  за  вршење  на  работи  на  управување  во  областа  на  спортот  и  
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на  

здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно  

ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода,  

ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,  
ТЕФ, или Гете сертификат.  

Лиценцата од ставот 7 на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на спортот, со важност од осум години.  
За добивање на лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот  

органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот спроведува  
испит.“.  

Член 4  

По членот 21 се додава нова глава и 13 нови члена 21-а, 21-б, 21-в, 21-г, 21-д, 21-ѓ, 21-е, 21-ж, 

21-з, 21-ѕ, 21-и, 21-ј и 21-к, кои гласат:  

„II-а Испит за добивање на лиценца за вршење на работи на управување во областа на 
спортот  

 

Член 21-а  

Испитот за добивање на лиценца за вршење на работи на управување во областа на 

спортот (во натамошниот текст: испит) се состои од два дела и тоа:  
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретско знаење на кандидатите и  

- втор дел  (практичен пример), со кој се проверува практичната способност на  

кандидатите.  

Првиот дел од испитот се полага писмено по електронски пат, со одговарање на 
определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер со 
избирање на еден точен одговор од понудените можни решенија.  

Прашањата од првиот дел на испитот се од областа на законите за трговски друштва, 

здруженија и фондации, спорт, јавни набавки и сметководствени работи.  

 Вториот дел од испитот се состои од:  
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- практичен пример кој содржи конкретен случај од областите од ставот (3) на овој член 

и 

- одговори на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер кои 

кандидатот треба да ги одговори врз основа на анализата на практичниот пример.  

 Начинот на полагање на испитот од ставот 1 на овој член го пропишува со подзаконски  

акт функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на спортот.  

Член 21-б  

Базите на прашања за првиот дел и базите на практични примери за вториот дел на  

испитот ги изготвуваат научни работници со звање доктор на науки од областа на  

правните и економските науки, определени од органот на државната управа надлежен за  

работите од областа на спортот на предлог на правните и економските факултети на петте  

најдобри универзитети во Република Македонија согласно со Шангајската листа.  

Прашањата од првиот дел од испитот и прашањата и практичните примери од вториот  

дел од испитот ги верификува Советот за спорт од членот 25 од овој закон.  

 Советот од ставот (2) на овој член врши и ревизија и ажурирање на базите на прашања  

и базите на практичните примери за испитот најмалку еднаш годишно. При ревизијата  

советот особено ги има предвид промените на практиката и стандардите на кои е  

засновано  прашањето,  односно  практичниот  пример,  бројот  на  кандидати  кои  го  

одговарале, успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат  

да влијаат на подобрувањето на квалитетот на базите од ставот (1) на овој член.  

 Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на  

студии на случај, Советот одлучува најмалку 30% од прашањата и студиите на случај да  

бидат изменети или целосно отстранети и заменети со нови од базите од членот 21-ѓ од  

овој закон.  

Научните работници од ставот (1) на овој член и членовите на советот за верификација од 

ставот (2) на овој член имаат право на паричен надоместок што го определува органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на спортот.  

Износот на паричниот надоместок од ставот (6) на овој член се определува врз основа на 

бројот на изготвени прашања и практични примери, како и сложеноста на материјата.  

 Годишниот паричен надоместок од ставот (6) на овој член не го надминува нивото на  

една просечна исплатена плата во Република Македонија, во претходната година, објавена од 

Државниот завод за статистика на Република Македонија.  

Член 21-в  

Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот ги  

врши одговорно лице определено од функционерот кој раководи со органот на државната  

управа надлежен за работите од областа на спортот, а испитот технички го спроведува  

правно  лице  регистрирано  во  Централниот  регистар  избрано  од  функционерот  кој  

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.  

На одговорното лице од ставот (1) на овој член за секоја одржана испитна сесија му 

следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во 

Република Македонија, за што функционерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на спортот донесува решение.  

Член 21-г  

Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на 

стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема 

за снимање на полагањето.  
 
 
 

6 од 14  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 190 од 17.10.2016 година  

 

Кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на испитот и јавноста се 

информираат за датумот и времето на полагање на испитот, најмалку осум дена пред 

одржување на испитот преку веб страницата на органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на спортот и Јавниот радиодифузен сервис.  

Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на спортот, а ако поради технички 

причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.  

Критериумите  во  однос  на  просторните  услови  и  материјално-техничката  и 

информатичката  опрема  на  просториите  за  полагање  на  испитот  ги  пропишува 

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

Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот, се присутни 

двајца претставници од органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

спортот,  еден  претставник  од  Владата  на  Република  Македонија  на  предлог  на 

Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник на Министерството за 

информатичко општество и администрација (информатичар).  

На претставниците од ставот (5) на овој член за секоја одржана испитна сесија им 

следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во 

Република Македонија, за што функционерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на спортот донесува решение.  

Овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот е должно да го блокира 

радио френквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на 

спроведување на испитните сесии.  

Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) врши постојан 
мониторинг на блокирањето на радио френквенцискиот опсег во просторијата за полагање на 

испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор 

од просторијата за полагање на испитот.  

АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува 

електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена и истите се складираат во 

централниот контролен систем на АЕК.  

АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските 

записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот најдоцна во рок од 

15 дена од завршување на испитната сесија.  

Член 21-д  

Пред почетокот на полагањето на испитот, претставникот од органот на државната 

управа  надлежен  за  работите  од  областа  на  спортот  го  утврдува  идентитетот  на 

кандидатот со увид на лична карта.  

На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува 

користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни 
компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени 

предмети и слично.  

На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од испитот му се дозволува 
единствено користење на закони (без коментари и објаснувања) кој во електронска верзија се 
наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот.  

На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се  

дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот од членот  

21-г став (5) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.  
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Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот  

продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се  

прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на  
испитот.  

Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет 
минути испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок 
од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.  

Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува  
спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член, нема да му се дозволи натамошно  
полагање на испитот во таа испитна сесија и му се изрекува забрана за полагање на  
испитот во траење од три години, за што функционерот кој раководи со органот на  
државната управа надлежен за работите од областа на спортот донесува решение против  
кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на  
приемот на решението.  

Во случаите од ставот (7) на овој член се смета дека кандидатот не го положил испитот и 
истото се констатира во записникот за полагање нa испитот.  

Овластените претставници од членот 21-г став (5) од овој закон, за време на полагањето на 
испитот, не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на 
кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога 
не смеат да се задржат подолго од пет минути.  

Член 21-ѓ  

Првиот дел од испитот се полага по областите наведени во членот 21-а став 3 од овој 
закон и содржи најмалку 30 прашања со пет опции за заокружување од кој едната е точна, две 
се слични, едната не е точна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една не е точна во 
голем обем (на неа се губат поголем број поени).  

Кандидатот  мора  да  ги  положи  сите  испити  од  првиот  дел  во  најмногу  две 
последователни сесии.  

Доколку кандидатот не го положи првиот дел од испитот согласно со ставот (2) на овој 
член, ќе се смета дека не го положил испитот.  

Вториот дел од испитот се состои од една студија на случај заснована на областите од 
членот 21-а став 3 од овој закон.  

Секоја студија на случај има по четири прашања од областите од членот 21-а став 3 и 
истите имаат десет можни опции за одговор од кои едната е точна, пет се слични и четири се 
различни.  

Член 21-е  

Полагањето на првиот дел од испитот се врши со одговарање на определен број 

прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.  

Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во  

тестот.  
Полагањето на вториот дел од испитот се врши со проучување на практичниот пример  

и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат од практичниот пример, во  
вид на електронско софтверско решение (во натамошниот текст: практичен пример).  

Прашањата од практичниот пример, зависно од тежината, се вреднуваат со поени 
определени во практичниот пример.  

Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на испитот и нивните 

одговори, како и практичниот пример и прашањата кои произлегуваат од практичните 

примери и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на 

испитот, кој го воспоставува органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на спортот.  
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Електронскиот систем од ставот (5) на овој член содржи и јавно достапна база од 
најмалку 500 прашања за првиот дел од испитот, како и јавно достапна база од најмалку 100 
практични примери за вториот дел од испитот.  

Во електронскиот систем од ставот (5) на овој член е содржано посочување на 
стручната литература од која произлегуваат одговорите на прашањата од испитот.  
 Бројот на прашањата и практичните примери во базите од ставот (6) на овој член се  

зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2020 година.  

Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од испитот му се достапни на  

кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.  

 Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од  

областа на спортот го пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од  

испитот.  

 

Член 21-ж  

На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од испитот претставниците на 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот му даваат на 

кандидатот  пристапен  код,  односно  лозинка  со  кој  му  се  одобрува  пристап  во 

електронскиот систем од членот 21-ѓ од овој закон.  

По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од 

испитот, односно електронски практичен пример за вториот дел од испитот, компјутерски 

генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот 

систем од членот 21-ѓ од овој закон.  

Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на истиот, за 

кое претставниците на   органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

спортот даваат појаснување, пред да започне полагањето на испитот.  

Електронскиот систем од членот 21-ѓ од овој закон не може да дозволи постоење на  

идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски  

практичен пример за вториот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.  

Член 21-з  

Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот,  

поради  причини  што  доведуваат  до  техничка  неможност  на  функционирање  на  

електронскиот систем од членот 21-ѓ став (5) од овој закон, полагањето на испитот се  

прекинува.  

Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од 

прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.  

 Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на  

овој член испитот се презакажува за друг термин.  

Член 21-ѕ  

Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од 

тестот за полагање на испитот изнесува 90 минути.  

Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од 

тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.  

 Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од практичниот  

пример од вториот дел изнесува 90 минути.  

Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата  

од практичниот пример постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни  

поени.  
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Член 21-и  

На барање на кандидатот органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

спортот, му овозможува непосреден увид во тестот.  

Член 21-ј  

На кандидатите кои го положиле испитот им се издава лиценца во рок од 15 дена од 
денот на завршување на испитот.  

Формата  и  содржината  на  лиценцата  од  ставот  1  на  овој  член  ја  пропишува  

Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на спортот.  

Член 21-к  

Тестовите и практичните примери се користат и се даваат на кандидатот само за време на 

полагањето на испитот.  

Материјалите  од  одржаните  испити,  особено  хартиените  верзии  од  тестовите  и  

практичните примери за полагање на испитот и специмените за проверка на точноста на  

одговорите на тестот и практичниот пример, како и снимките од одржаните испити се  

чуваат во 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 формира комисија за ревизија на одржаните испити, која во својата  

работа ги користи материјалите од ставот (2) на овој член и во која членуваат еден  

претставник од органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот,  

еден претставник од Советот за спорт, еден претставник од Владата на Република  

Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник  

на Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).  

Комисијата од ставот (3) на овој член се состанува по секоја одржана испитна сесија и  

врши ревизија на спроведување на испитот, за што доставува извештај до Функционерот  

кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.  

На членовите на комисијата од ставот (3) на овој член им следува паричен надоместок, кој 

на годишно ниво изнесува една просечна нето плата во Република Македонија, за што 

функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на спортот донесува решение.  

Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на 

поединци во смисла на членот 21-г став (5) од овој закон, предлага одземање на 

лиценцата од членот 21-и  од овој закон.  

Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на спортот донесува решение за одземање на лиценцата врз основа на предлогот на 

Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.  

Против решението од ставот (7) на овој член може да се поведе управен спор пред 

надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.  

 

Член 5  

Во членот 22-а став (2) се менува и гласи:  

„За остварување на надлежностите од ставот 1 на овој член, советите на општините и 

Советот на град Скопје донесуваат програми на предлог на Комисијата за спорт при 

Советот на општините и Советот на град Скопје, односно општинските спортски сојузи и 

Сојузот на спортови на градот Скопје.“.  

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
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„За распределба на средства за реализација на програмите за спорт, советите на 
општините, Советот на градот Скопје носат Правилник за начинот на распределба на 
средства до субјектите - корисници.“.  

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).  

 

Член 6  

Во членот 23 став (2) во алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка. Во 

алинејата 5 точката на крајот од алинејата 5 се заменува со точка и запирка. По 

алинејата 5 се додаваат три нови алинеи, кои гласат:  
„ - развој на училишниот и универзитетскиот спорт,  

-научната поддршка во спортот и издавачката дејност во спортот и  

-спречување на насилството на спортските терени и борбата против допингот во 

спортот.“.  
Ставот (4) се менува и гласи:  

„Средствата потребни за остварување на работите од јавниот интерес за реализирање на 
програмите на спортските федерации на Републиката во рамките на Програмата од ставот 
(1) на овој член се обезбедуваат од:  

-  Буџетот на Република Македонија,  

- донации на правни лица кои вршат дејност од областа на спортот за која е основана 

спортската федерација, како и донации и спонзорства од други правни лица,  

-  надоместоци за спорт утврдени во Законот за игри на среќа.“.  

Член 7  

По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:  

 

„Член 23-а  

Надоместоците за спорт утврдени во членовите 79 став (2) и 94 став (2) од Законот за игри 

на среќа се уплатуваат на посебна наменска сметка на националните спортски 

федерации и на спортските клубови.  

Средствата од ставот 1 на овој член можат да се користат единствено за:  

- организација на натпреварување во домашни лиги, национални првенства и турнири,  

- организација на репрезентативни натпреварувања, учество на меѓународни светски и 

европски првенства, олимписки игри и слично (трошоци за пат, престој, бонуси за 

натпреварувачите и тренерите, опрема, трошоци за изнајмување стадиони, покривање на 

трошоци за подготовки, пат и престој),  

- финансирање на врвни тренери за спортски академии за млади таленти, не повеќе од 20% 

од средствата,  

-  уплата  на  котизации,  членарини  и  други  редовни  обврски  кон  меѓународните 

спортски федерации,  

- изнајмување на деловни простории за работа на националната спортска федерација, во 

износ не поголем од 10% од средствата, или отплата на кредит за купување на сопствени 

простории на федерацијата, во износ не поголем од 20% од средствата, кои не смеат да се 

ставаат по залог ниту да се продаваат за период од најмалку 15 години, освен доколку 

залогот е заради земање на кредит за купување на просториите,  

- финансирање на врвни активни спортисти за подготовки и учество на меѓународни 

натпреварувања,  

- финансирање на надоместок за работата на членовите на органот на управување на 

националната спортска федерација, во максимум до девет лица со средства во висина не 

поголема од една просечна плата на месечно ниво во Република Македонија,  
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- купување на специјализирани превозни средства за потребите на националната 
спортска федерација,  

- исплата на плати за максимум тројца вработени во администрацијата на националната  

спортска федерација со полно работно време, во износ не повисок од една просечна плата  

во Република Македонија за лица со средна стручна спрема односно две просечни плати  

за лица со висока стручна спрема со најмалку пет години работно искуство.  Вработените  

не смее да се во роднинска врска со ниту еден член на извршното тело до втор степен по  

сите линии.  

За користење на средствата од ставот 1 на овој член секоја национална спортска 

федерација до органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот 

најдоцна до крајот на календарската година подготвува и доставува предлог годишна 

програма за користење на средствата во наредната година, односно најдоцна до 15 март во 

тековната година доставува извештај за искористените средства во претходната година со 

завршната сметка на националната спортска федерација.  

Врвен тренер од ставот 2 алинеја 3 на овој член, односно врвен активен спортист од 

ставот 2 алинеја 6 на овој член е тренер, односно спортист кој исполнува критериуми 

особено во поглед на број на освоени титули во домашно првенство и најдобри домашни и 
меѓународни резултати во соодветниот спорт.  

Критериумите за определување на врвен тренер, односно врвен активен спортист 

поблиску се уредуваат со подзаконски акт кој го донесува функционерот кој раководи со 

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

Формата и содржината на образецот за годишната програма и годишниот извештај за 

користење на средствата ги пропишува функционерот кој раководи    со органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на спортот.  

Користењето на средствата од ставот 1 на овој член нема да  се доделат, односно ќе се 

одземат на националната спортска федерација, односно клубот доколку има:  
-  блокирани сметки,  

- ненаменско користење на доделените средства утврдено од страна на Државниот  

завод за ревизија и органот на државната управа надлежен за работите од областа на  

спортот,  

- недоставување финансиски извештај за реализираните средства од претходната  
година,  

- ненавремено доставување на предлог годишна програма за користење на средствата.  

 

Член 8  

Членот 24 се менува и гласи:  

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

претходно прибавено мислење од Советот за спорт од членот 25 од овој закон утврдува  

распределба на средства од Програмата, особено врз основа на следниве критериуми:  

- Досегашното учество и потенцијалот за учество во рамки на меѓународни спортски 

настани,  
-  Остварените спортски резултати на меѓународни натпревари,  

-  Бројот на активните спортски клубови,  

-  Бројот на активните спортисти,  

-  Популарност на спортот на меѓународно ниво,  

-  Разгранетоста на националниот систем на натпревари,  
-  Учество на меѓународни турнири во тековната година,  

-  Активностите во рамки на соодветните меѓународни спортски асоцијации,  

-  Традицијата на спортот во Република Македонија,  

-  Организација на настани од меѓународен карактер,  
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- Исполнителноста кон законските обврски и процедури кон 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 врз основа на критериумите од ставот 1 на овој член, а по претходно  

прибавено позитивно мислење од Советот за спорт донесува одлука за распределба на  

средствата од членот 23 став 4 од овој закон по корисници, најмалку два пати годишно.  

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.  

Средствата од членот 23 став 4 подлежат на ревизија од страна на Државниот завод за 

ревизија, најмалку еднаш во период од три години.  

Член 9  

Во членот 26 став 1 по алинејата 2 се додава нова алинеја, која гласи:  

„- дава мислење во однос на распределбата на средства од членот 23 став 4 од овој  

закон;“.  

Член 10  

По членот 76 се додаваат 4 нови члена, член 76-а, член 76-б, член 76-в и член 76-г, кои  

гласат:  

„Член 76-а  

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на националната  

спортска федерација и Македонскиот олимписки комитет како корисници на средства од  

даночното поттикнување, доколку не постапат согласно со членот 14-ж став 1, 2, 3, 4 и 5  

од овој закон.  

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на националната спортска федерација и 

Македонскиот  олимписки  комитет  како  корисници  на  средства  од  даночното 

поттикнување, за прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на одговорното 

лице во националната спортска федерација и Македонскиот олимписки комитет.  
Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на спортскиот клуб 

корисник на средства од даночното поттикнување, доколку не постапи согласно со членот 
14-ж став 4 од овој закон.  

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на националната 

спортска федерација корисник на средства од даночното поттикнување доколку не 

постапи согласно со членот 14-ж став 5 од овој закон.  

Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
активниот  спортист  корисник  на  средства  од  даночното  поттикнување,  доколку  не 
постапи согласно со членот 14-ж став 4 и 5 од овој закон.  

 

Член 76-б  

Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на  
овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 21-в од овој  

закон, доколку не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на  

испитот.  

Глоба  во износ  од  5.000  евра  во денарска  противвредност  ќе  му  се  изрече  на  

овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 21-в од овој 

закон, доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Министерството за 

правда и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на спортот согласно со членот 21-г став 

(3) од овој закон.  
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Член 76-в  

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластениот претставник од членот 21-г став (5) од овој закон, доколку постапи спротивно на 

членот 21-д став (9) од овој закон.  

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластената 
институција која го спроведува испитот од членот 21-в став 1 од овој закон, доколку не го 
прекине испитот согласно со членот 21-д ставови (5) и (6) од овој закон.  

Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 

овластените претставници од членот 21-г став (5) од овој закон ако дозволат кандидатот да 

постапи спротивно на членот 21-д ставови (2), (3) и (4) од овој закон.  

Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на  
кандидатот кој постапува спротивно на членот 21-д ставови (2), (3) и (4) од овој закон.  

 

Член 76-г  

Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на  
функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од  

областа на спортот ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 21-к став (7) од  

овој закон.  

Со глоба од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се казнат членовите на  

комисијата од членот 21-к став (4) од овој закон, доколку утврдат неправилности во  

спроведувањето на испитот, а тоа не го констатираат во извештајот до функционерот кој  

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.“.  

 

Член 11  

Мандатот  на  лицето  што  е  избрано  да  ја  претставува  националната  спортска 

федерација, односно Македонскиот олимписки комитет до денот на влегувањето во сила на 
овој закон нема да се засметува во случај на повторно именување согласно со 

одредбите на овој закон.  

 

Член 12  

Подзаконските акти чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од два 
месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 13  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2017 година, освен одредбите од  

членот 1 со кои се менува членот 14 став 12, членот 2 со кои се пропишува нов член 14-е  

став 5, членот 3 со кои се менува членот 17 став 5 и членот 4 со кои се додава нова глава и  

13 нови члена од 21-а до 21-к кои ќе започнат да се применуваат од 1 септември 2017  

година.  
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