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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 16 март 2016 

година.  

 

Бр. 08-1727/1 Претседател 

16 март 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”   брoj 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 и  

6/16),   во членот 9-а став 4 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „во електронска форма“.  

По ставот 4 се додаваат четири нови ставови 5, 6, 7 и 8, кои гласат:  
„Професионалниот спортски клуб од ставот 2 и 3 на овој член доставува барање за упис  

во Регистарот, непосредно по пошта, усно на записник или во електронска форма, до  
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот. Во барањето ќе  
го наведе начинот на кој сака да комуницира со органот на државната управа надлежен за  
работите од областа на спортот, односно дали ќе комуницира усно, во писмена форма или  
во електронска форма.  

За упис во Регистарот, потребни се следниве докази:  

- доказ за учество во највисокиот степен на натпревари во соодветната национална 
спортска федерација,  

- доказ дека 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,  

- решение за упис во Централен регистар и  

- доказ дека води  регистар на членови на навивачка група.  
Овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на спортот кое ја води постапката   е должно во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето од ставот 5 на овој член по службена должност да гo побара доказoт од 
ставот 6 алинеја 3 на овој член од Централниот регистар.  
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Овластено службено лице од Централниот регистар од кој е побаран доказот од ставот  

(6) алинеја 3 на овој член е должно да го достави во рок од три дена од денот на приемот на 

барањето од ставот 7 на овој член.“.  

Во ставот 5 кој станува став 9 зборот „се“ се заменува со зборовите: „органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на спортот.“  
По ставот 5 кој станува став 9 се додава нов став 10, кој гласи:  
„Против решението од ставот 9 на овој член или доколку органот на државната управа  

надлежен за работите од областа на спортот не донесе решение за упис во регистарот во  

рокот утврден во ставот 9 на овој член, професионалниот спортски клуб од ставовите 2 и 3  

на овој член има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението,  

односно по истекот на рокот предвиден во ставот 9 на овој член до Државната комисија за  

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“.  

Во ставот 6 кој станува став 11 зборовите: „функционерот кој раководи со“ се бришат.  

 Во ставот 7 кој станува став 12 зборовите: „ставот 6“ се заменуваат со зборовите:  

„ставот 11“,  а  зборовите: „Второстепената  комисија  при  Владата  на  Република  
Македонија од соодветната област“ се заменуваат со зборовите:  „Државната комисија за  

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.  

 Ставот 8 станува став 13.  

Член 2  

Во членот 10 став 1 во алинејата 3 по зборот „регистар” се додаваат зборовите: „во 
електронска форма”.  

 

Член 3  

Во член 11 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:  

„Спортскиот  клуб,  односно  Националната  спортска  федерација  на  Република 

Македонија, непосредно, по пошта, усно на записник или во електронска форма, до 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, поднесува 

барање за издавање на решение за вршење дејност спорт. Во барањето се наведува 

начинот на кој сакаат да комуницираат со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на спортот, односно дали ќе комуницираат усно, во писмена форма или 
во електронска форма.“.  

Ставот 5 кој станува став 6 се менува и гласи:  

„За издавање на решение за вршење дејност спорт на Спортски клуб, потребни се 

следните докази:  

- решение за упис во Централен регистар,  
- препис од регистарот на членови на навивачка група,  

- статут и  

- докази за обезбедени соодветни објекти, опрема и стручен кадар.“.  

По ставот 6 се додаваат шест нови ставови 7, 8, 9, 10, 11 и 12, кои гласат:  

„Овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на спортот кое ја води постапката   е должно во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето од ставот 5 на овој член по службена должност да гo побара доказoт од 

ставот 6 алинеја 1 на овој член од Централниот регистар.  

Овластено службено лице од Централниот регистар од кој е побаран доказот од ставот 6 
алинеја 1 на овој член е должно да го достави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето од ставот 7 на овој член.  

За издавање на решение за вршење дејност спорт за Националните спортски федерации од 

членот 10 став 3 од овој закон потребни се следниве докази:  

- решение за упис во Централен регистар,  
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- препис од регистарот на членови на навивачка група,  
- статут,  

- докази за обезбедени соодветни објекти, опрема и стручен кадар,  

- попис на здружените членки и  

- опис на системот на натпреварите.  

Овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на спортот кое ја води постапката   е должно во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето од ставот 5 на овој член по службена должност да гo побара доказoт од 

ставот 9 алинеја 1 на овој член од Централниот регистар.  

Овластено службено лице од Централниот регистар од кој е побаран доказот од ставот 9 
алинеја 1 на овој член е должно да го достави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето од ставот 10 на овој член.  

Македонскиот олимписки комитет непосрено, по пошта, усно на записник или во 

електронска форма, до органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

спортот, поднесува барање за издавање на решение за вршење дејност спорт. Во барањето се 

наведува начинот на кој сака да комуницира со органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на спортот, односно дали ќе комуницира усно,  во писмена форма или во 

електронска форма.“.  

Ставот 6 кој станува став 13 се менува и гласи:  

„За издавање на решение за вршење дејност спорт, за Македонскиот олимписки 

комитет потребни се следниве докази:  
-  решение за упис во Централен регистар,  

-  статут и  

- листа со преглед на националните спортски федерации на Република Македонија од 

олимписки спортови кои се здружени во него.”.  

По ставот 13 се додаваат два нови ставa 14 и 15, кои гласат:  

„Овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на спортот кое ја води постапката   е должно во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето од ставот 12 на овој член по службена должност да гo побара 

доказoт од ставот 13 алинеја 1 на овој член од Централниот регистар.  
Овластено службено лице од Централниот регистар од кој е побаран доказот од ставот 13 

алинеја 1 на овој член е должно да го достави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето од ставот 14 на овој член.“.  

Ставот 7 кој станува став 16 се менува и гласи:  

„Решението за вршење дејност спорт од ставовите (6), (9) и (13) на овој член, органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на спортот го издава во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето за издавање на решението.“.  

Ставот 8 кој станува став 17 се менува и гласи:  

„Против решението од ставот 16 на овој член или доколку органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на спортот не донесе решение за вршење дејност спорт во 

рокот утврден во ставот 16 на овој член може да се поднесе жалба до Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во 

рок од 15 дена од денот на приемот на решението, односно по истекот на рокот 

предвиден во ставот 16 на овој член.“.  

 

Член  4  
Во член 12 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи :  

“Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба до Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во 

рок од 15 дена од денот на приемот на решението.”.  
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Член  5  

Во членот 21 став 2 се менува и гласи:  

„Барањето за добивање на решение за вршење на дејност спорт другото правно лице го 

поднесува на пропишан образец, непосредно по пошта, усно на записниик или во 

електронска форма. Во барањето ќе го наведе начинот на кој сака да комуницира со 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, односно дали ќе 

комуницира усно, писмена форма или  електронска форма. За добивање на решение за 

вршење дејност спорт на друго правно лице, потребни се следниве докази:  

- решение за упис во Централен регистар,  

- статут и  

- докази за обезбедени соодветни објекти, опрема и стручен кадар.“. 

Ставовите 3, 4 и 5 се менуваат и гласат:  

„Овластеното службено лице од органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на спортот кое ја води постапката   е должно во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето од ставот 2 на овој член по службена должност да гo побара доказoт од 

ставот 2 алинеја 1 на овој член од Централниот регистар.  

Овластено службено лице од Централниот регистар од кој е побаран доказот од ставот 2 

алинеја 1 на овој член е должно да го достави во рок од три дена од денот на приемот на 

барањето од ставот 3 на овој член.  

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот е должен да 

донесе решение во рок од 30 дена од приемот на барањето од ставот (2) на овој член.“.  

 По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:  

„Против решението од ставот (5) на овој член или доколку органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на спортот не донесе решение за вршење дејност спорт во 

рокот утврден во ставот (5) на овој член, барателот може да поднесе жалба до Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок 

од 15 дена од денот на приемот на решението, односно по истекот на рокот предвиден во ставот 

(5) на овој член.“.  

Во ставот 6 кој станува став 7 зборовите: „барањата од ставовите 2 и 5“ се заменуваат со 

зборовите: „ барањето од ставот 2“.  

Ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 се бришат.  

 

Член 6  

Во членот 31-а став 3 по зборот „регистар” се додаваат зборовите: „во електронска 

форма”.  

 

Член 7  

Во членот 50-в став 1 по зборот „регистар” се додаваат зборовите: „во електронска 

форма”.  

 

Член 8  

По членот 74 се додава нов член 74-а ,кој гласи:  

 

„ Член 74-а  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластено службено лице од органот на државната управа надлежен за  

работите од областа на спортот ако не ги побара доказите по службена должност во рокот  

утврден во членовите 9-а став (7), 11 ставови (7), (10), (14) и 21 став (4) од овој закон.  
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Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од Централен регистар од кој се побарани 

доказите ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членовите 9-а став (8), 11 
ставови  (8), (11), (15) и 21 став (5) од овој закон.“.  

 

Член 9  

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.  

Член 10  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија’’, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за 

општа управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општа управна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).  
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