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ЗАКОН ЗА СПОРТОТ
 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 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, 106/16, 190/16 и „Службен весник

на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19)
  

  
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

  
  

Член 1
Co овој закон се уредуваат условите и начинот на вршењето на дејноста спорт заради остварување
на јавниот интерес во спортот во надлежност на Република Македонија, општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје, стопанисувањето со објектите за спорт во сопственост на Република
Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје како и други прашања од
значење за спортот.
  
  

Член 2
Спорт, во смисла на овој закон, е дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активности на
спортистите од сите возрасти, како и спортско - рекреативните активности на граѓаните.
  
  

Член 3
Дејноста спорт ја вршат спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот.
  
Други правни лица, во смисла на овој закон, се: трговец-поединец и трговско друштво
регистрирано за вршење дејност спорт, како и правно лице кое покрај регистрацијата за вршење
дејност од друга област, е регистрирано и за вршење дејност спорт.
  
  

Член 4
Bo здруженијата и другите правни лица кои вршат дејност спорт се забранува политичко и верско
организирање и дејствување.
 

II. ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ СПОРТ
  

Член 5
Заради остварување на потребите за занимавање со активности и заштита на правата и интересите
од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и основаат
спортски здруженија, под услови и на начин утврдени со закон, доколку со овој закон поинаку не е
определено.
  
  

Член 6
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Спортски клуб, во смисла на овој закон, е спортско здружение, односно трговско друштво кое
врши дејност спорт (во натамошниот текст: спортски клуб).
  
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 6-а
Спортските клубови кои се натпреваруваат во највисокиот степен на натпревари во сениорска
конкуренција, во спортови во кои се организира сениорски систем на натпревари во повеќе
степени во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка се регистрираат како акционерски друштва
согласно со Законот за трговските друштва.
  
Називот на фирмата на акционерското друштво од ставот 1 на овој член, покрај елементите
согласно со Законот за трговските друштва го содржи и видот на спортот за кој е основан
спортскиот клуб, регистриран како акционерско друштво согласно со овој закон.
  
  

Член 7
Спортскиот клуб како правно лице регистрирано како спортско здружение, може да основа
друштво со ограничена одговорност или акционерско друштво, за вршење дејност спорт за
остварување на неговите цели, интереси и активности, како и за финансирање на неговите
функции утврдени со статутот.
  
Спортскиот клуб може да организира спортска школа во спортот за кој има добиено решение за
вршење дејност спорт, согласно со членот 11 став 2 од овој закон.
  
На спортскиот клуб лиценца за организирање на спортска школа му издава Националната спортска
федерација.
  
  

Член 8
Спортски клуб, регистриран како здружение, може да престане со работа како здружение и да се
регистрира како трговско друштво за вршење дејност спорт.
  
  

Член 9
Одлука за престанок на спортски клуб, како здружение, заради основање на спортски клуб како
трговско друштво, согласно со член 8 од овој закон, носи Собранието на спортскиот клуб со
двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на Собранието.
  
Кон одлуката задолжително се приложува:
- акт за регулирање на правата и обврските на спортистите кои се членови на спортскиот клуб;
- акт за регулирање на правата и обврските на вработените во спортскиот клуб;
- извештај за извршена ревизија на годишната пресметка од овластена институција:
- извештај на овластен проценувач за проценетата вредност на клубот;
- податоци и докази за правото на сопственост, располагање, користење и управување со
недвижности и
- преглед на заинтересирани правни и физички лица кои ќе се јават за основачи на спортскиот клуб
како трговско друштво со предлог на програма од заинтересираните основачи.
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Во постапката за регистрирање на спортскиот клуб од здружение во трговско друштво, се
применуваат одредбите од Законот за трговските друштва.
  
Одлуката за основање на акционерското друштво што ја донесува Собранието на спортскиот клуб
се смета за донесена, ако за неа гласале две третини од вкупниот број на членови на Собранието
на спортскиот клуб.
  
Кон одлуката за основање од ставот 4 на овој член, при регистрацијата на друштвото во трговскиот
регистар кој се води во Централниот регистар на Република Македонија, се приложува список на
акционери со нивниот поединечен влог со кој учествуваат во основната главнина на
акционерското друштво.
  
Трговското друштво односно акционерско друштво кое настанало со регистрирање од спортско
здружение во трговско друштво односно акционерско друштво ги презема правата и обврските на
спортското здружение и го задржува неговиот континуитет на остварените резултати (остварениот
пласман, рангот и статусот во системот на натпревари) во рамките на Националната спортска
федерација, на спортскиот клуб кој се регистрирал како трговско друштво односно акционерско
друштво, независно дали го задржува или го менува името.
  
Националната спортска федерација му го признава континуитетот на остварениот резултат на
трговското друштво односно акционерско друштво кое настанало со регистрирање од спортско
здружение во трговско друштво односно акционерско друштво чиј правен наследник е.
  
Објектите за спорт и инвентарот кои се во сопственост на државата или единиците на локалната
самоуправа не можат да се вклучат во имотот на трговското друштво со регистрирање на
спортското здружение во трговско друштво.
  
  

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.
  
Професионален спортски клуб во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка во највисокиот степен на
натпреварување е акционерско друштво.
  
Професионалниот спортски клуб од ставот 2 и 3 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 во електронска форма.
  
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,
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- 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.
  
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.
  
За уписот во Регистарот, органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот издава решение во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за упис.
  
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.
  
Ако професионалниот спортски клуб престане да ги исполнува условите од ставот 2 на овој член,
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот ќе донесе решение за
бришење од Регистарот.
  
Против решението од ставот 11 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.
  
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
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.
  
Професионален спортски клуб во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка во највисокиот степен на
натпреварување регистриран како акционерско друштво е должен еднаш годишно, а најдоцна до
31 март во тековната година до соодветната федерација и органот на државната управа надлежен
во областа на спортот да достави извештај за работењето, годишна сметка и финансиски извештај
за претходната година согласно со Законот за трговските друштва.
  
Професионален спортски клуб во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка во највисокиот степен на
натпреварување, регистриран како акционерско друштво е должен еднаш годишно, а најдоцна до
31 декември во тековната година, до органот на државната управа надлежен во областа на
спортот да достави програма за работа за наредната година.
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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
здруженија и фондации.
  
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 10
Спортскиот клуб може да врши дејност спорт, ако се исполнети следниве услови:
- обезбедени соодветни објекти;
- има соодветна опрема;
- води регистар во електронска форма на членови на навивачка група,
- обезбеден соодветен стручен кадар и
- учествува во организиран систем на натпревари, односно спортско - рекреативни активности.
  
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,
- има склучено договор за професионална работа на еден тренер за сениорската или двајца
тренери за младинската конкуренција,
- има склучено договор за професионална работа на медицинско лице,
- има вработено најмалку едно лице за административно технички работи,
- обезбеди соодветни објекти,
- има соодветна опрема и
- учествува во организиран систем на натпревари и спортско-рекреативни активности.
  
Националната спортска федерација на Република Македонија, може да врши дејност спорт ако:
- има организиран систем на натпревари и
- е организиран согласно со одредбите од членовите 13 и 14 на овој закон.
  
Спортска школа може да работи ако се исполнети следниве услови:
- програмата за реализација на спортската школа да е одобрена и прифатена
од Националната спортска федерација;
- да се обезбедени просторни услови за нејзина реализација;
- да се обезбедени основна опрема и реквизити, кои ги пропишува Националната спортска
федерација и
- програмата ќе ја реализираат стручни лица утврдени во членот 27 од овој закон.
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Соодветни објекти, во смисла на став 1 алинеја 1 од овој член, се објектите утврдени со член 61 од
овој закон.
  
Условите од ставовите 1 и 2 на овој член не се однесуваат на Македонскиот Олимписки Комитет.
  
  

Член 11
Исполнетоста на условите за работа на Националната спортска федерација на Република
Македонија од член 10 став 3 на овој закон ги утврдува органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот за што издава мислење.
  
Спортскиот клуб, односно Националната спортска федерација на Република Македонија, може да
започне со вршење дејност спорт, откако органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот, ќе утврди дека се исполнети условите за што ќе донесе решение.
  
Спортскиот клуб, односно Националната спортска федерација на Република Македонија, е должна
во рок од 30 дена од уписот во Централниот регистар да достави барање до органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот за издавање решение за вршење дејност
спорт.
  
Кога спортскиот клуб, односно Националната спортска федерација на Република Македонија, врши
дејност спорт без добиено решение од став 2 на овој член, органот на државната управа надлежен
за работите од областа на спортот, покренува постапка пред надлежниот суд за престанок на
истиот.
  
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.
  
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. 
  
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,
- 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.
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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.
  
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. 
  
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.
  
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. 
  
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 12
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот може по службена
должност да го поништи издаденото решение за вршење дејност спорт, доколку утврди дека
спортскиот клуб, Националната спортска федерација или Македонскиот олимписки комитет, не ги
исполнува условите со овој закон.
  
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.
  
  

Член 13
Спортските клубови од различни спортови, заради остварување на јавниот интерес на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје во областа на спортот и заради планирање и
реализација на програмските активности, можат да се здружуваат во општински и градски
спортски сојузи од различни спортови.
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Спортските клубови од ист спорт на ниво на општина, односно Град Скопје, заради остварување и
реализација на заеднички програмски активности, можат да се здружуваат во општински, односно
градски сојузи од ист спорт.
  
  

Член 14
Спортските клубови од ист спорт, како и од училишниот, студентскиот и спортот на
инвалидизираните лица, можат да се здружуваат во соодветна нацнонална спортска федерација
на Република Македонија, заради:
- поттикнување и унапредување на соодветниот спорт;
- реализирање на утврдената програма за развој на спортот;
- усогласување и координирање на програмските активности на здружените членки;
- организирање и спроведување на системот на натпревари;
- унапредување на стручната работа.
  
Националната спортска федерација на Република Македонија (во натамошниот текст: Национална
спортска федерација), покрај работите од став 1 на овој член, ги составува и се грижи за државните
репрезентации.
  
Во еден спорт може да се основа само една национална спортска федерација.
  
Спортските дисциплини кои произлегуваат од ист вид на спорт и кои меѓу себе се разликуваат
според правилата и системот на натпреварување, можат да основаат државна спортска
федерација во соодветната спортска дисциплина. (Се укинува со Одлука на Уставен суд на
Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/05)
  
Решение за запишување во Регистарот на здруженијата на националната спортска
федерација, Централниот регистар носи пo претходно прибавено позитивно мислење од органот
на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
  
Националната спортска федерација е онаа федерација во која се здружени повеќе од половината
спортски клубови во Република Македонија кои имаат решенија за вршење дејност од ист вид на
спорт.
  
Федерацијата ја претставува лице кое е избрано со мнозинство гласови од вкупниот број членови
на Собранието на федерацијата од ставот 5 на овој член.
  
Лице што ја претставува федерацијата, 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 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.
  
Доколку во моментот на престанување на мандат на лице што ја претставува федерацијата,
сметката на федерацијата е блокирана најмалку 30 дена, лицето чиј мандат престанува не може да
биде повторно избрано.
  
Федерацијата од ставот 5 на овој член го известува органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот за лицето од ставот 6 на овој член.
  
  

Член 14-а
Собранието на националните спортски федерации во екипните спортови го сочинуваат
претставниците од клубовите од прва и втора лига и останатите клубови здружени во
федерациите, како и претставници на спортските тренери, ветерани, судии и спортисти од
соодветниот спорт предложени од нивните организациони облици.
  
Собранието на националните спортски федерации во индивидуалните спортови го сочинуваат
претставниците од клубовите здружени во федерациите, како и претставници на спортските
тренери, ветерани, судии и спортисти од соодветниот спорт предложени од нивните
организациони облици.
  
  

Член 14-б
Во националните спортски федерации спортските клубови кои се натпреваруваат во највисокиот
степен на натпревари во сениорска конкуренција во спортови во кои се организира сениорски
систем на натпревари во повеќе степени, се здружуваат во организационен облик согласно со
Законот за здруженија и фондации заради остварување на своите права и интереси.
  
Клубовите од ставот 1 на овој член треба да имаат младински клубови кои се натпреваруваат во
системот на натпревари организиран за младинските категории во соодветниот спорт.
  
Организациониот облик на здружување од ставот 1 на овој член до Собранието на Националната
спортска федерација доставува предлози за утврдување на системот на натпревари, избор на
спонзор на лигата, правата за пренос на натпреварите и други прашања поврзани со одржувањето
на највисокиот степен на натпревари во сениорска конкуренција во спортови во кои се организира
сениорски систем на натпревари во повеќе степени.
  
Националните спортски федерации обезбедуваат просторни и други услови за работа на
организациониот облик на здружување од ставот 1 на овој член.
  
  

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.
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Член 14-г
Корисници на средствата од даночното ослободување по Законот за данокот на добивка може

да бидат:
-  национални спортски федерации,
-  спортски клубови,
-  активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови и
- други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт.
 
Средствата од даночното ослободување корисниците од ставот 1 на овој член можат да ги

користат по исполнување на критериумите и тоа:
а) за Националните спортски федерации:
-             број на активни спортски клубови и спортисти во Националната спортска федерација,
-             функционирање на Националната спортска федерација (собрание, органи и тела,

просторни услови),
-             ранг на Националната спортска федерација на официјалните ранг-листи на меѓународните

европски и светски спортски асоцијации во одреден спорт,
-             организирање и остварени спортски резултати во националниот систем на натпревари во

машка и женска конкуренција, во сите возрасни категории,
-             учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на националните

спортски репрезентации во последните две години,
-             учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на спортските клубови

од Националната спортска федерација во последните две години,
-             организирање на европски, регионaлни и други меѓународни натпревари во земјата,
-             учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на спортистите во

индивидуалните спортови, во натпреварите од сите возрасни категории во последните две години,
-             медиумска покриеност на националниот спортски систем,
-             човечки ресурси во Националната спортска федерација (стручно административни

работници, тренери, судии, лекари, спортски психолози, нутрционисти и друго) и
-             материјални услови за функционирање на Националната спортска федерација;

 б) за спортските клубови:
-             број на активни спортисти во спортскиот клуб,
-             функционирање на спортскиот клуб (собрание, органи и тела, просторни услови),
-             учество и пласман на спортскиот клуб во националниот систем на натпревари, за сите

категории и возрасти во изминатите две години,
-             учество и остварени резултати на спортскиот клуб во меѓународниот спортски систем на

натпревари во последните две години,
-             број на спортисти од спортскиот клуб во националните репрезентации од сите возрасти

(сениори-ки, младинци-ки, деца),
-             учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на спортските клубови

од Националната спортска федерација во последните две години,
-             учество и остварени резултати во меѓународниот спортски систем на спортистите во

индивидуалните спортови, во натпреварите од сите возрасни категории во последните две години,
-             медиумска покриеност на националниот спортски систем,
-             број на спортисти од спортскиот клуб кои имаат остварено спортска категорија,
-   човечки ресурси во спортскиот клуб (тренери, лекари, спортски психолози, нутрционисти и

друго) и
-             материјални услови за функционирање на спортскиот клуб;
в) за активните спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови:
-             да биде член на спортски клуб и активно тренира и настапува за спортскиот клуб и

националната спортска репрезентација,
-             да е категоризиран спортист, согласно со закон,
-             да има остварени врвни спортски резултати во изминатите две години,
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-             да има учество и пласман во националниот систем на натпревари, организиран од
Националната спортска федерација и

-             да има учество и пласман на официјални меѓународни натпревари, органзирани од
меѓународните спортски асоцијации, во кои членува Националната спортска федерација и пласман
на ранг-листи на меѓународните спортски асоцијации.

 
Другите правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт треба да ги исполнуваат

критериумите утврдени за Националните спортски федерации или спортските клубови и истите се
рангираат согласно со нивниот статус утврден во решението за вршење дејност спорт.

 
Средствата од ставот 1 на овој член се користат врз основа на издаден ваучер од страна на

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 ги пропишува формата, содржината и начинот на издавање на ваучерот од ставот 4 на
овој член.

 
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот подготвува и

утврдува предлог-листа со која се вреднуваат, верифицираат и рангираат Национални спортски
федерации кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното
ослободување согласно  со ставот 2 точка а) на овој член и Законот за данокот на добивка.

 
Секоја Национална спортска федерација формира комисија која подготвува предлоглиста со

која се вреднуваат, верифицираат и рангираат спортски клубови и активни спортисти кои ги
исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно со
ставот 2 точки б) и в) на овој член и Законот за данокот на добивка.

 
Националната спортска федерација е должна најдоцна до 20 јануари во тековната година до

органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот да достави барање за
користење средства од даночното ослободување  и  предлог-листа на спортски клубови и активни
спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното
ослободување согласно со овој закон и Законот за данокот на добивка и да ја објави на својата веб
страница.

 
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот формира Централна

комисија за евалуација на предлог - листата (во натамошниот текст: Централната комисија), за
период од четири години, која се состои од претседател и шест члена по предлог на Владата на
Република Северна Македонија.

 
Централната комисија во рок од 10 дена од приемот на барањето за користење средства од

даночното ослободување со прилог предлог-листата на спортски клубови и активни спортисти кои
ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување согласно со
овој закон и Законот за данокот на добивка, врши евалуација и проверка и ја доставува предлог-
листата до Советот за спорт на усвојување.

 
Советот за спорт во рок од пет дена од приемот на предлог-листата на спортски клубови и

активни спортисти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното
ослободување согласно со овој закон и Законот за данокот на добивка, на седница ја утврдува и
усвојува предлог-листата.

 
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот најдоцна до 10

февруари во тековната година на својата веб страница објавува официјални Листи на Национални
спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во
индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт
кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување
согласно со овој закон и Законот за данокот на добивка.

 
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот издава ваучери за

користење на средствата од даночното ослободување во рок од пет дена од денот
на  објавувањето на листите од ставот 12 на овој член.
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Националните спортски федерации се должни во рок од три дена да ја докомплетираат
документацијата по барање на Централната комисија.

 
Доколку во рокот утврден од ставот 14 на овој член не се комплетира бараната документација,

функционерот на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот
донесува решение со кое се одбива како неосновано барањето за користење средства од
даночното ослободување.

 
Членовите на Централната комисија за својата работа не примаат надоместок по одржана

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

на спортот ги пропишува поблиските квантитативни и квалитативни критериуми кои треба да ги
исполнуваат корисниците од ставот 1 на овој член за користење на средствата од даночното
ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и  формата и содржината на барањето за
користење средствата од даночното ослободување и на листите од ставот 12 на овој член.
  
  

Член 14-д
Корисниците на средствата од даночното ослободување, 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.
  
Средствата со кои трговското друштво учествува во финансирање на субјектите од членот 14-г став
1 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 спортскиот клуб,
активниот спортист или друго правно лице кое има решение за вршење дејност спорт 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 членот 14-г

став 1 од овој закон, се забранува Националната спортска федерација, спортскиот клуб, активниот
спортист или правното лице кое има решение за вршење дејност спорт, по кој било основ да ги
вратат во истото трговско друштво или трговско друштво со кое 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 членот 14-г

став 1 од овој закон, подлежат на контрола за наменското користење најмалку еднаш годишно од
страна на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
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За незаконско користење на средствата од членот 14-д од овој закон се одговара согласно со
одредбите од Кривичниот законик. 
  
  

Член 14-е
Националните спортски федерации и правните лица кои имаат решение за вршење дејност

спорт како корисници на средства од даночното ослободување се должни најдоцна до 15 март во
наредната година да достават извештај до органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот, колку средства примиле за претходната година, од кого примиле средства по
оваа основа и за кои намени се истите потрошени.

 
Извештајот од ставот 1 на овој член се објавува на веб страницата на Националната спортска

федерација и правните лица кои имаат решение за вршење дејност спорт најмалку во периодот од
15 март до 15 јуни наредната година од кога се добиени средствата.

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

на својата веб страница извештаите на сите спортски клубови и активни спортисти корисници на
средства од даночното ослободување, а тие се должни најдоцна до 10 март во наредната година
да ги достават извештаите за претходната година до надлежната Национална спортска федерација.

 
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот ја пропишува формата и содржината на извештаите од ставовите 1 и 3 на овој член. 
  

 Член 14-ж е избришан.
  

Член 15
Спортските здруженија од член 13 на овој закон и националните спортски федерации на
Република Македонија, поради остварување на заеднички интерес за развој на спортот, можат да
се здружуваат во сојуз на спортските федерации на Република Македонија.
  
  

Член 16
Bo меѓународните асоцијации од областа на спортот можат да се зачленуваат само националните
спортски федерации од соодветниот спорт, и ги претставуваат и застапуваат спортските клубови од
соодветниот спорт кои имаат решение за вршење дејност спорт.
  
Спортските клубови можат да соработуваат со соодветни спортски клубови од други држави и со
други странски асоцијации што реализираат програми во областа на спортот на начин и врз
принципи утврдени во статутите на националните спортски федерации.
  
  

Член 17
Македонскиот олимписки комитет (во натамошниот текст: МОК) е највисока спортска невладина
асоцијација во која конститутивни членки се националните спортски федерации од олимписките
спортови.
  
МОК членува и ги застапува националните спортски федерации во Меѓународниот олимписки
комитет.
  
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.
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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 18
МОК се организира во согласност со интересите на националните спортски федерации, со
начелата на олимпиското движење, Олимписката повелба на Меѓународниот олимписки комитет и
во согласност со овој закон.
  
МОК со статут ги уредува внатрешната организација и начинот на работа, членството и начинот на
остварувањето на правата и обврските на членовите и други прашања во врска со делокругот
утврден во член 19 на овој закон.
  
  

Член 19
МОК особено:
- учествува во поттикнувањето, помагањето и создавањето услови за развојот на спортот во
Републиката;
- учествува во подготвувањето на Програмата за развој на спортот од член 23 на овој закон, во
делот на утврдувањето на целите и приоритетите на развојот на спортот;
- ги координира активностите на националните спортски федерации во остварувањето на
олимписките програми;
- го утврдува согласно со критериумите и правилата утврдени од Меѓународниот олимписки
комитет составот на македонската олимписка репрезентација и
- врши и други работи и задачи утврдени со овој закон и со статутот.
  
  

Член 20
Друго правно лице може да врши дејност спорт, ако ги исполнува условите утврдени со член 10 од
овој закон.
  
  

Член 21
Друго правно лице може да врши дејност спорт ако ги исполнува условите од членот 10 став (1) на
овој закон.
  
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,
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- статут и
- докази за обезбедени соодветни објекти, опрема и стручен кадар.
  
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.
  
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.
  
Формата и содржината на барањето од ставот 2 на овој член ги пропишува функционерот кој
раководи со органот надлежен за работите од областа на спортот.
  

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:
- 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.
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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.
  
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).
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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.
  
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.
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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.
  
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.
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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.
  
  

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.
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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.
  

III. ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО СПОРТОТ
 

Член 22
Јавен интерес во областа на спортот во надлежност на Република Македонија во смисла на овој
закон, е:
- поттикнување на спортските активности на децата и младината во рамките на националните
спортски федерации;
- организирање и спроведување на спортски тренинг и натпревари за оспособување на
спортистите за постигнување на врвни спортски резултати;
- поттикнување на реализирањето на програмите на спортските федерации на Републиката;
- поттикнување и помагање на организирањето спортски приредби и манифестации;
- одржување и функционирање на постојните и планирање и изградба на објектите за спорт од
јавен интерес за Републиката и
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување, надомест за осигурување од
последици од несреќен случај и ризици, за категоризираните спортисти во согласност со овој и
друг закон.
- поттикнување и помагање на издавачката дејност во спортот и
- изградба и одржување на спортска информатичка мрежа.
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За остварување на јавниот интерес во дејноста спорт, Владата на Република Македонија донесува
годишна програма што ја предлага органот на државната управа надлежен за работите од областа
на спортот.
  
Органот надлежен за работите од областа на спортот до Владата на Република Македонија
поднесува годишен извештај за остварувањето на програмата од ставот 1 на овој член.
  
  

Член 22-а
Во областа на спортот надлежностите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје,
во смисла на овој закон, се:
- развојот на масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните, опфатен во програмите на
спортските и спортско-рекреативните клубови, во реализација на училишниот и студентскиот
спортски систем, спортот за сите, а особено спортско-рекреативни активности на лица со посебни
потреби;
- организирање на спортски приредби и манифестации, поддржување на систем на натпревари на
општинско и ниво на градот Скопје, во одредени спортови и категории, поддржување на
традиционалните спортски натпревари и манифестации, од национален и меѓународен карактер,
поддржување на училишниот и студентскиот систем на натпревари, системот на манифестации и
форми на натпревари за лица со посебни потреби, како и масовните спортско-рекреативни
активности на граѓаните;
- одржувањето и изградбата на објекти за спорт, утврдување на мрежата на спортските објекти,
нивно класифицирање, одржување, користење и опремување, планирање и изградба на
современи спортски објекти и определување на рекреативни зони за масовно спортување и
- поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови и професионалните спортски клубови
регистрирани на подрачјето на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, 
- поддржување на општинските сојузи и Сојузот на спортови на Градот Скопје, како највисока
форма на организирање, искажана во сублимирање на активностите и потребите на спортските
клубови на подрачјето на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, обезбедувајќи
просторни, материјални и кадровски услови за нивно функционирање.
  
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.
  
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.
  
Програмите од ставот 1 на овој член, се финансираат од буџетите на општините и буџетот на
Градот Скопје, донации и спонзорства.
  
За исполнување на програмите од ставот 2 на овој член и роковите утврдени во нив, до советите на
општините и Советот на Градот Скопје, сојузите на спортови на општините и Сојузот на спортови на
Градот Скопје поднесуваат извештај.
  
  

Член 22-б
За остварување на јавниот интерес во спортот утврден во членовите 22 и 22- а на овој закон,
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, општините, општините
во градот Скопје и градот Скопје, можат да основаат фондација за развој на спортот, во согласност
со закон.
  
Фондацијата ја претставува и со неа раководи управен одбор.
  
  

Член 23
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За остварување на работите од јавен интерес од член 22 на овој закон, Владата на Република
Македонија донесува Програма за развој на спортот (во натамошниот текст: Програма), за период
од пет години.
  
Во Програмата особено се утврдуваат:
- целите и приоритетите на развојот на спортот;
- проекција на потребите од специјализирани кадри за спортот;
- обем и цели на меѓународната спортска соработка;
- позначајни инвестициони вложувања во објектите за спорт од јавен интерес;
- обем на средства потребни за остварување на јавниот интерес;
 - 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.
  
Средствата за остварување на Програмата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
  
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 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,
- 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.
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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 24
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,
- 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. 
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Член 25
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, формира стручно -
советодавно тело - Совет за спорт од редот на истакнати стручни, научни, како и други истакнати
работници од областа на спортот.
  
Советот е составен од 7 члена кои ги именува функционерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот, со мандат од четири години. Советот избира
претседател од своите редови за време од четири години.
  
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот, може да ги разреши членовите на советот и пред истекот на нивниот мандат.
  
Советот донесува Деловник за својата работа по претходно мислење на функционерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
  
  

Член 26
Советот за спорт:
- учествува во подготвувањето на Програмата од член 23 на овој закон;
- дава мислење за критериумите за распределба на средствата, мерилата и другите акти што ги
донесува функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот;
- дава мислење во однос на распределбата на средства од членот 23 став 4 од овој закон;
- дава мислење на функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот за доделување титула Амбасадор на спортот на Република
Македонија, по претходно прибавено мислење од Националната спортска федерација и
- врши и други работи утврдени со овој закон што ќе му ги довери функционерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
  
Советот за спорт поднесува извештај за својата работа до функционерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на спортот најмалку еднаш годишно.
  
  

Член 26-а
Владата на Република Македонија, по предлог на функционерот кој раководи со органот на
државната управа надлежен за работите од областа на спортот, на спортисти, тренери и истакнати
и афирмирани личности од доменот на спортот кои се државјани на Република Македонија и со
своето дејствување во странство значајно придонесуваат за презентирање на спортот на
Република Македонија во светот, им доделува титула Амбасадор на спортот на Република
Македонија, со нивна согласност.
  
Владата на Република Македонија на носителите на титулата Амбасадор на спортот на Република
Македонија свечено им доделува плакета. Титулата Амбасадор на спортот на Република
Македонија е почесна и без паричен надоместок.
  
За активностите на амбасадорите на спортот, доколку се потребни финансиски средства за
промоција на спортот на Република Македонија, истите се обезбедуваат во согласност и соработка
со соодветната амбасада на Република Македонија и од средства предвидени во Буџетот на
Република Македонија за таа намена, во тековната година.
  
Амбасадорите на спортот на Република Македонија се должни секоја година најдоцна до 31
јануари во тековната година да достават извештај до органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот за претходната година за извршените активности за промоција и
афирмација на спортот на Република Македонија.
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Член 26-б
Формата, изгледот и содржината на плакетата ги пропишува функционерот кој раководи со
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
 

IV. СТРУЧНИ КАДРИ
  

Член 27
Стручни кадри во смисла на овој закон, се лица кои имаат завршено најмалку више образование
во областа на спортот или стекнато лиценци добиени од соодветна меѓународна спортска
асоцијација.
  
Спортски тренинг и натпревари на репрезентациите на државните спортски федерации, можат да
водат само стручни лица кои ги исполнуваат условите утврдени во ставот 1 на овој член.
  
  

Член 28
Ha стручните кадри во областа на спортот кои водат спортски тренинг и натпревари во спортските
клубови и националните спортски федерации, истите се должни да им овозможат перманентно
стручно усовршување.
  
Програмите за стручно усовршување ги утврдуваат и спроведуваат националните спортски
федерации на Републиката од соодветната спортска гранка.
  
  

Член 29
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.
  
Стручно лице - странец може да води спортски тренинг и натпревари во највисокиот степен на
натпревари, доколку ги исполнува условите утврдени со овој и со друг закон и има склучено
професионален договор со клубот.
 

V. УЧЕСНИЦИ ВО СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ
  

Член 30
Спортисти, во смисла на овој закон, се:
- спортистите од сите возрасти кои учествуваат во спортските активности и
- сите учесници во спортско - рекреативните активности.
  
  

Член 31
Спортските активности се извршуваат професионално и аматерски.
  
Спортистот кој спортските активности ги врши професионално, сите права и обврски од работен
однос ги остварува при спортскиот клуб - работодавец, на начин утврден со закон и колективен
договор.
  
  

Член 31-а
Професионален спортист е лице кое учествува во спортски натпревари и има склучено
професионален договор и договор за работа во спортскиот клуб.
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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 во електронска форма 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 32
Ha спортистите кои спортската активност ја вршат аматерски, може да им се обезбеди бесплатно
користење на објекти, опрема и реквизити, да им се исплаќа надомест за изгубена плата, патни и
дневни трошоци за време на спортски тренинг и натпреварите, како и да им се создаваат други
потребни услови за постигнување врвни спортски резултати.
  
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.
  
На спортистите кои спортската активност ја вршат аматерски, спортскиот клуб може да им
обезбеди хранарина до висина на просечна месечна плата што се остварува на ниво на
Републиката.
  
Спортистите од став 1 на овој член, исто така можат да примаат парични и други награди за
остварени спортски резултати, односно за вршење на спортска активност, под услови кои се
утврдуваат со акт на клубот.
  
  

Член 33
Спортскиот клуб во кој членува спортист - аматер, склучува договор со работодавецот, кај кого
спортистот е во работен однос, со кој се утврдуваат правата и обврските на спортистот и на
спортскиот клуб во врска со вршењето на спортскиот тренинг и натпреварите.
  
Одредбата од став 1 на овој член се однесува и за тренерот-аматер на спортистот.
  
Отсуството на спортист ученик, односно студент од настава, заради вршење на спортски тренинг и
натпревари, се уредува во согласност со соодветните закони од областа на образованието.
  
  

Член 34
Спортист странец ги остварува своите права и може да учествува во највисокиот степен на
натпревари, доколку ги исполнува условите утврдени со овој и со друг закон.
  
Највисок степен на натпревари, во смисла на овој закон, се:
- настап во систем на натпревари од прва лига и
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- настап на државно сениорско првенство.
  
Спортистите од светска и меѓународна категорија имаат статус на професионални спортисти за
време на остварување на правото на категоризација.
  
  

Член 35
Спортистите сениори, државјани на Република Македонија, врз основа на постигнати резултати во
одреден временски период, се стекнуваат со следниве спортски категории:
- спортист од светска категорија,
- спортист од меѓународна категорија и
- спортист од државна категорија.
  
Еднаш стекнатата спортска категорија има траен карактер и доживотно му припаѓа на спортистот
како титула.
  
  

Член 36
Спортските категории спортистите ги стекнуваат врз основа на остварените резултати на
официјалните натпревари, државни првенства, европски и светски првенства, светско
универзитетско првенство и летни и зимски олимписки игри.
  
При утврдувањето на спортската категорија се вреднуваат само резултатите остварени на
официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации
и државните првенства.
  
  

Член 37
Спортистите од помладите возрасни категории, можат да стекнат спортска категорија, согласно со
член 35 на овој закон, доколку постигнат резултати кои се предвидени за сениори согласно со член
47 на овој закон.
  
По исклучок од став 1 на овој член, доколку екипа или поединец ги исполнат условите предвидени
во категоризацијата за учество и остварен пласман на светско или европско првенство во
највисоката старосна категорија за младинци, се стекнува категорија спортист од меѓународна
категорија.
  
  

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.
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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.
  
  

Член 38
Спортисти кои се стекнале со спортска категорија од член 35 на овој закон (во натамошниот текст:
категоризирани спортисти), имаат право на материјален надоместок и други видови награди.
  
Материјалниот надоместок е во вид на:
а) паричен надоместск;
б) надомест за изгубена плата и
в) осигурување од последици од несреќен случај.
  
  

Член 39
Користењето на правата остварени согласно со овој закон е временски ограничено.
  
Правата кои произлегуваат од спортската категорија спортист од светска категорија, ce користат
четири години, под услов спортистот да е активен во тој период.
  
Правата кои произлегуваат од спортската категорија спортист од меѓународна категорија, се
користат две години, под услов спортистот да е активен во тој период.
  
Правата кои произлегуваат од спортската категорија спортист од државна категорија се користат
една година.
  
Правата кои произлегуваат од стекнатата категорија спортист од светска категорија и спортист од
меѓународна категорија, a ce однесуваат на паричниот надоместок, престануваат доколку во текот
на оствареното право, остварил повисока категорија или ја потврдил претходно стекнатата
категорија. На овие категоризирани спортисти временото користење на правото на паричен
надоместок им ce продолжува согласно со ново остварената категорија.
  
  

Член 40
Спортист може да оствари паричен надоместок, и тоа на:
- спортист од светска категорија кој не е во работен однос, му ce исплатува паричен надоместок во
висина од две просечни плати исплатени на ниво на Републиката во претходната година во бруто
износ и
- спортист од меѓународна категорија кој не е во работен однос, му ce исплатува паричен
надоместок во висина од 1,3 просечни плати исплатени на ниво на Републиката за претходната
година во бруто износ.
  
На спортист од светска категорија и на спортист од меѓународна категорија кои ce во работен
однос, паричниот надоместок им ce исплатува во нето износ од паричниот надоместок од став 1
алинеја 1, односно алинеја 2 на овој член.
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Паричниот надоместок во нето износ од став 2 на овој член им ce исплатува и на спортистите кои
својата спортска активностја вршат надвор од Република Македонија.
  
  

Член 41
Спортистите од државна категорија имаат право на материјален надоместок и други видови
награди согласно со актите на спортскиот клуб каде што членуваат, односно националните
спортски федерации на Републиката.
  
  

Член 42
Надоместокот за изгубена плата, заради отсуство од работа за подготовки и учество на натпревари
на спортист од светска категорија и спортист од меѓународна категорија му ce обезбедува согласно
со член 32 на овој закон.
  
За спортистите од државна категорија надоместокот за изгубена плата може да го обезбедува
спортскиот клуб во кој спортистот членува.
  
Категоризираниот спортист ги губи правата на материјален надоместок за стекната категорија ако:
- со правосилна судска пресуда е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во
траење најмалку од шест месеци или
- му престанало државјанството на Република Македонија.
  
Националната спортска федерација е должна еднаш годишно во периодот од 1 до 31 декември во
тековната година, да достави мислење до органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот, во однос на исполнување на обврските на категоризираниот спортист кон
националната спортска федерација.
  
Надоместокот за плата категоризираниот спортист го обезбедува преку работодавецот каде што е
во работен однос.
 
  

Член 43
Ha категоризираниот спортист кој заради повреда стекната на тренинг или натпревар, породилно
отсуство или болничко лекување, бил принуден да го прекине спортскиот тренинг или
натпреварите во земјата или странство, му следува материјален надоместок најмногу во траење
од една година од денот на прекинот.
  
  

Член 44
Ha стручното лице со чија стручна работа спортистот остварил врвен спортски резултат со кој ја
стекнал категоријата спортист од светска категорија и спортист од меѓународна категорија му
следува еднократна награда од 40% од вкупните средства што му следуваат на категоризираниот
спортист за една година.
  
Доколку во остварувањето на врвниот спортски резултат на спортистот од став 1 на овој член
учествувале повеќе стручни лица како стручен тим, наградата предвидена за едно лице се дели на
учесниците кои партиципирале во работата на стручниот тим, согласно со општиот акт на
Националната спортска федерација.
  
На стручните лица кои ги подготвуваат спортистите (тренери во клубовите), им следува 20% од
сумата утврдена во став 1 на овој член.
  
Предлог за награда на стручно или стручните лица, кои учествувале во остварување на спортскиот
резултат на категоризираниот спортист, дава Националната спортска федерација, при доставување
на предлог на листата за категоризација на спортистите, во предвидениот рок од член 48 став 1 на
овој закон.
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Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот при објавувањето на
листата на категоризирани спортисти во "Службен весник на Република Македонија" ја објавува и
листата на нивните стручни лица - тренери кои учествувале во работата за остварување на
спортскиот резултат.
  
  

Член 45
Категоризираниот спортист може, за освоениот пласман врз основа на кој ја стекнал спортската
категорија, да добие и награда во вид на еднократна парична исплата, спортска опрема или друг
вид награда.
  
Категоризираниот спортист може да биде наградуван и од други правни и физички лица.
  
  

Член 46
Категоризираниот спортист е должен да се придржува и да ги исполнува обврските што
произлегуваат од актите на клубот чиј член е, Националната спортска федерација, МОК и
Меѓународната спортска федерација.
  
Доколку категоризираниот спортист не ги исполнува обврските од став 1 на овој член, се
покренува постапка за одземање на правата од стекнатата категорија.
  
Постапката за одземање на правата од стекнатата категорија, ја покренува клубот чиј член е,
Националната спортска федерација или органот на државната управа надлежен за работите од
областа на спортот.
  
  

Член 47
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот, донесува правилник за категоризација на спортистите од Република Македонија, во кој ќе
се пропишат мерилата и критериумите за утврдување на статусот и рангот на спортистите во
Република Македонија.
  
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот по претходно прибавено мислење од Националната спортска федерација и МОК, за
олимписката репрезентација, а согласно со актот од став 1 на овој член, го утврдува статусот и
рангот на категоризираните спортисти.
  
  

Член 48
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, два пати годишно, до
30 јуни и до 31 декември објавува листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за
спортските остварувања од изминатиот период.
  
Листата на категоризираните спортисти од став 1 на овој член се објавува во "Службен весник на
Република Македонија".
  
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, на спортистите од
светска и меѓународна категорија им врачува признанија и сертификат за стекнатата категорија, а
на спортистите од државна категорија им врачува сертификат за стекнатата категорија.
  
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, води евдденција на
спортистите кои се стекнале со спортска категорија и ја чува документацијата која била приложена
кон барањето за стекнување на спортската категорија.
  
  

Член 49
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Категориите спортист од светска категорија, спортист од меѓународна категорија и спортист од
државна категорија, во спортските игри се доделуваат на спортистите кои се пријавени за настап,
под услов, вкупниот број на натпреварувачи во одделни спортови да е во согласност со
пропозициите на меѓународниот натпревар, а списокот на предложените спортисти за
категоризација го подготвува Националната спортска федерација или спортскиот клуб.
  
Максималниот број на пријавени спортисти за настап по спортови изнесува во:

спорт  број на спортисти

- ватерполо 15

- кошарка 14

- куглање 8

- одбојка 14

- пинг понг 4

- ракомет 16

- фудбал 19

- хокеј на мраз 22

 - шах 6 мажи - 4 жени

  
  
Максималниот број на пријавените спортисти за другите спортови се утврдува со акт на органот на
државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
  
  

Член 50
Верификацијата на спортист од светска категорија и спортист од меѓународна категорија, врши
органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.
  
Националните спортски федерации должни се навреме да достават комплетна документација за
предложените кандидати за категоризирани спортисти. Податоците особено треба да содржат:
меѓународен календар на светската или европската федерација; билтен од меѓународниот
натпревар, а доколку е остварен рекорд и записник и стручно лице - тренер, кој го води спортистот
или екипата; адреса; електронска пошта, веб страна на Меѓународната спортска федерација и
други податоци што се значајни за остварениот резултат.
  
Верификацијата на спортист од државна категорија врши Националната спортска федерација, која
до органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, доставува листа со
документација на спортистите од државна категорија, заради евиденција согласно со член 48 став
4 од овој закон.
  
  

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.
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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.
 

V-a. Регистар на членови на навивачка група
  

Член 50-в
Спортските клубови водат регистар во електронска форма 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.
  
  

Член 50-д
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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.
  
  

Член 50-ж
Членот на навивачката група нема 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.
  

VI. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА
  

Член 51
Лицата кои во спортските клубови активно се занимаваат со спортска, односно спортско -
рекреативна активност, должни се да се подложат на здравствена контрола.
  
Здравствената контрола опфаќа здравствен преглед пред започнувањето, како и систематски
контролни прегледи за време на учеството во спортските активности.
  
Бројот на систематските контролни прегледи го утврдува Националната спортска федерација од
соодветната спортска гранка.
  
  

Член 52
Здравствената контрола на учесниците во спортските активности ја врши лекар специјалист по
спортска медицина.
  
Во општините во кои нема специјалист по спортска медицина, здравствената контрола на
спортистите ќеја врши лекар - специјалист по општа медицина или специјалист по внатрешни
болести.
  
  

Член 53
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Учесниците во спортските и спортско - рекреативните активности, здравствените прегледи ги
остваруваат во рамките на редовното здравствено осигурување.
  
Спортските клубови обезбедуваат средства за здравствена контрола на спортистите доколку истите
не се опфатени со задолжително здравствено осигурување.
  
Спортските клубови на спортистите кои спортската активност ја извршуваат професионално, им
обезбедуваат задолжително здравствено осигурување.
  
  

Член 54
Се забранува стручното лице да го присилува спортистот да тренира или учествува на спортски
натпревари во времето додека здравствено не е способен за тоа или кога таквата активност би
можела да ја влоши неговата здравствена состојба.
  
  

Член 55
Се забранува спортистите да земаат или на спортистите да им се даваат стимулативни средства
кои се забранети и штетни по здравјето.
  
Допинг - контролата е составен дел на мерките за здравствена заштита на спортистите.
  
За спроведување на Конвенцијата за антидопинг контрола во Република Македонија, при органот
на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, се формира Национална
антидопинг комисија (во понатамошен текст: Комисијата).
  
Членовите на Комисијата ги именува функционерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на спортот, од редот на стручни, научни и други истакнати
работници од областа на фармакологијата, медицинските, хемиските и биолошките науки, спортот,
од областа на правото и други области.
 
  

Член 56
Поблиски прописи за здравствената контрола, за обемот и начинот на организирање на итната
медицинска помош и допинг-контролата, донесува органот на државната управа надлежен за
работите од областа на спортот, во согласност со органот надлежен за работите од областа на
здравството.
 

VII. СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ И МАНИФЕСТАЦИИ
 

Член 57
Спортските натпревари и манифестации ги организираат и реализираат спортските клубови и
националните спортски федерации.
  
Спортските манифестации можат да организираат и други правни лица што вршат дејност спорт,
физички и правни лица, установи и претпријатија во областа на воспитанието и образованието,
угостителството и туризмот, под услови утврдени со овој закон.
  
  

Член 58
Организаторите на спортските натпревари и манифестации се должни да обезбедат укажување на
итна медицинска помош за време на одржувањето на натпреварите, односно манифестациите.
  
  

Член 59
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Организаторот на спортските натпревари и манифестации е должен да ги спроведува мерките за
спречување и оневозможување на насилното и недостојното однесување на гледачите.
  
Мерките од став 1 на овој член ги пропишува функционерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на спортот.
  
Организаторот на спортските натпревари и манифестации е должен да не го надминува
гледалишниот капацитет на објектот.
  
  

Член 60
Спортскиот клуб, односно Националната спортска федерација, кој се кандидира за организирање
на врвен меѓународен натпревар во Република Македонија е должен за тоа да прибави согласност
од Владата на Република Македонија.
  
Врвните меѓународни натпреварувања од став 1 на овој член, како и условите за нивно
организирање ги утврдува функционерот на државната управа надлежен за работите од областа
на спортот.
  

VIII. ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ
 

Член 61
Објекти за спорт, во смисла на овој закон, се сметаат уредени површини и објекти кои се во
функција на вршење на спортските активности.
  
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 62
При проектирањето и изградбата на објектите за спорт, како и за постоечките објекти за спорт,
покрај примената на стандардите, техничките нормативи, урбанистичките и други пропишани
услови, се применуваат и посебни услови што се однесуваат на функционалноста, опремувањето и
безбедноста на објектите.
  
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот, во согласност со функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на уредувањето на просторот, ќе ги утврди посебните услови што се
однесуваат на функционалноста, опремувањето и безбедноста на објектите за спорт.
  
  

Член 63
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот, донесува правилник за категоризација на објектите за спорт во сопственост на Република
Македонија, а врз основа на следниве критериуми со кои се обезбедуваат услови: за остварување
на јавниот интерес; за остварување на содржините на спортските активности; обезбедување на
квалитет и можности за одржување на спортски натпревари од спортско-рекреативни активности,
натпревари во првиот, вториот и третиот степен на системот на натпревари на државните спортски
федерации; обезбедување на можности за одржување на меѓународни натпревари, турнири,
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одржување на европско и светско првенство; досегашното управување и инвестирање во објектот;
остварените резултати во објектите и развиеност на спортот во соодветната средина преку
остварените резултати.
  
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.
  
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 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.
  
  

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 64
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,
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- 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 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.
  
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 65
Co објектите за спорт што се во сопственост на општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје, стопанисуваат општините и Градот Скопје, на начин утврден со закон.
  
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.
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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
- 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.
  
Советите на општините и Советот на Градот Скопје донесуваат пропис за категоризација на
објектите за спорт што се во нивна сопственост врз основа на следниве критериуми со кои се
обезбедуваат услови: за остварување на локалниот интерес; за остварување на содржините на
спортските активности; обезбедување на квалитет и можности за одржување на спортски
натпревари од спортско рекреативни активности, натпревари во првиот, вториот и третиот степен
на системот на натпревари на државните спортски федерации; обезбедување на можности за
одржување на меѓународни натпревари, турнири, одржување на европско и светско првенство;
досегашното управување и инвестирање во објектот; остварените резултати во објектите и
развиеност на спортот во соодветната средина преку остварените резултати.
  
Co објектите за спорт во приватна сопственост стопанисуваат сопствениците.
  
  

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 66
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.
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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 67 е избришан.
  

IX. ИНФОРМАТИЧКИ СПОРТСКИ СИСТЕМ
 

Член 68
Заради организирано следење и унапредување на состојбата и развојот на спортот и за водење на
долгорочна политика во оваа област се утврдува информатички спортски систем, и тоа за:
- спортски клубови и национални спортски федерации;
- други правни лица;
- професионални спортисти и професионални тренери;
- спортисти и други членови на спортски клубови;
- постигнати спортски резултати;
- стручни кадри;
- објекти;
- категоризирани спортисти;
- награди и признанија;
- меѓународна спортска активност;
- врвни меѓународни спортски натпревари;
- научно-истражувачки проекти од областа на спортот;
- издавачка дејност во областа на спортот и
- други податоци за потребите на спортот.
  
Информатички спортски систем води 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, донесува правилник за организирање, водење и управување на Информатичкиот
спортски систем во Република Македонија.
 

X. НАДЗОР
 

Член 69
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши органот на државната управа
надлежен за работите од областа на спортот.
  
Инспекцискиот надзор го вршат инспектори на органот на државната управа надлежен за работите
од областа на спортот и овластени инспектори на општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје.
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Инспекторите од ставот 2 на овој член имаат легитимација.
  
Образецот на легитимацијата од ставот 3 на овој член , го пропишува функционерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на спортот.
  
На инспекторите од органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот
легитимација им издава функционерот кој раководи со органот, а на овластените инспектори
на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје легитимацијата им ја издава
градоначалникот. 
  
  

Член 70
Инспекторот од органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот врши
надзор, особено на:
- остварување на јавниот интерес во спортот во надлежност на Република Македонија;
- на средствата за реализација на прифатените програми од јавен интерес во спортот во
надлежност на Република Македонија;
- постоењето услови за вршење на дејност спорт кај спортските клубови, националните спортски
федерации и МОК;
- остварувањето на Програмата;
- остварувањето на правата на спортистите;
- остварувањето на правата на спортските клубови и
- обезбедувањето и остварувањето на здравствената заштита на учесниците во спортските
активности, како и обезбедувањето на итна медицинска помош од организаторот на спортски
натпревари и манифестации.
  
Надзорот од став 1 на овој член го опфаќа и надзорот над спроведување и примена на законите и
другите прописи што ги регулираат односите во областа на спортот, како и на субјектите што вршат
дејност, во областа на спортот со кои се регулирани правата и обврските на учесниците во
спортските активности.
  
  

Член 70-а
Овластените инспектори на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје вршат надзор
особена на:
- постоењето услови за вршење на дејност спорт кај спортските клубови основани на подрачјето
на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје;
- остварувањето на програмите донесени од советот на општините и Советот на Градот Скопје;
- остварувањето на правата на спортските клубови основани од општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје;
- исполнување на условите (нормативи и стандарди) на спортските објекти на
подрачјето на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје и
- врши и други работи утврдени со закон или друг пропис.
  
  

Член 71
Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот од органот на 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 општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје, градоначалникот на општината и градоначалникот на
градот Скопје утврдат неправилности утврдени со овој и друг закон ќе донесат решение со кое ќе
наредат во рок од 15 дена отстранување на неправилностите.
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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 дејноста 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 жалба до Државната
комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната
постапка. 
  
  

Член 72
Ако инспекторот при вршењето на надзорот дојде до сознание дека постојат основи на сомнение
дека со повреда на закон или друг пропис е сторен прекршок или кривично дело, должен е без
одлагање да поднесе барање за прекршочна постапка, односно пријава за кривично дело.
  
  

Член 73
Субјектите кои вршат дејност спорт должни се на инспекторот да му овозможат вршење на
инспекцискиот надзор и да му ги дадат сите потребни податоци.
  
Субјектите од став 1 на овој член должни се да го извршат решението од член 71 став 1 на овој
закон и за тоа да го известат инспекторот.
  
Во спроведувањето на инспекцискиот надзор се применуваат и одредбите од Законот за општата
управна постапка и Законот за организација и работа на органите на државната управа, доколку со
овој закон поинаку не е утврдено.
  
  

Член 73-а
При вршењето на надзорот над работата на органите на општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје надлежниот орган на државната управа надлежен за работите од областа на спортот
ги врши следниве работи:
- ја следи законитоста на работата на органите на општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје и презема мерки и активности и поднесува иницијативи за остварување на надлежностите
на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во согласност со овој закон;
- оценува дали органите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје обезбедуваат
надлежностите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје да се извршуваат
согласно со стандардите утврдени со овој закон;
- дава препораки за доследно спроведување на надлежностите на општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје во рамките на законот на барање на органите на општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје;
- го следи навременото донесување на прописите на општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје;
- ја следи законитоста на решенијата што градоначалникот ги донесува во решавањето на
поединечните права, обврски и интереси на физичките и правните лица;
- дава мислења и стручна помош по предлог на прописите на општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје на барање на органите на општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје;
- го следи остварувањето на јавноста во работата на органите на општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје, а особено од аспект на редовно, навремено, вистинито и потполно
остварување на надлежностите утврдени со овој закон и
- навремено ги известува органите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје за
констатираните состојби во нивната работа и за преземените мерки при вршењето на надзорот.
  

XI. КАЗНЕНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
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Член 73-а

Одговорно лице во национална спортска федерација, кое ќе дозволи спортскиот клуб да се
натпреварува во највисокиот степен на натпревари, а кој не се регистрирал како акционерско
друштво согласно со одредбите од овој закон ќе се казни со казна затвор од една до три години.
  
Забелешка: Членот 73-а е додаден согласно со член 15 од Законот за изменување и дополнување
на Закон за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/11), иако веќе во новелите
на законот истиот број на член е содржан.
 

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.
  
  

Член 74
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на субјектот,
што врши дејност спорт ако:
- дозволи политичко и верско организирање и дејствување (член 4);
- во текот на вршењето на дејноста спорт не обезбеди соодветни објекти, опрема и соодветен
стручен кадар (член 10 алинеи 1, 2 и 3);
- врши дејност спорт без добиено решение од органот на државната управа надлежен за работите
од дејноста на спортот (член 11 став 2) и
- не обезбеди здравствена контрола, систематски контролни прегледи (член 51 ставови 2 и 3).
  
Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за субјектот што врши дејност спорт ќе му се изрече
за прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во субјектот.
  
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 месеци до две години.
  
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 до една
година.
  
  

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.
  
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 75
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече
на стручното лице кое го присилува спортистот да тренира или учествува на спортски натпревари
во времето додека не е способен за тоа заради повреда или болест, или кога таквата активност би
можела да ја влоши неговата здравствена состојба (член 54 ).
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На сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член може да му се изрече прекршочна санкција
забрана за вршење на должност во траење до една година.
  
  

Член 75-а
Глоба во износ од 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 30 % од одмерената глоба за спортскиот клуб, ќе му се изрече за прекршокот од
ставот 1 на овој член на одговорното лице во спортскиот клуб.
  
  

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.
  
  

Член 76
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече
на лицето кое дава или зема стимулативни средства кои се забранети или штетни за здравјето
(член 55 став 1).
  
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 до една година.
  
  

Член 76-а
Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на Националната

спортска федерација и правните лица кои имаат решение за вршење дејност спорт како корисници
на средства од даночното ослободување, доколку не постапат согласно со членот 14-е ставови 1, 2
и 3 од овој закон.

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

лица кои имаат решение за вршење дејност спорт како корисници на средства од даночното
ослободување, за прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на одговорното лице во
Националната спортска федерација и правните лица кои имаат решение за вршење дејност спорт.

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

корисник на средства од даночното ослободување, доколку не постапи согласно со членот 14-е
став 3 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 ослободување, доколку не постапи согласно со
членот 14-е став 3 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
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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.
  
  

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 77
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече
на организатор на спортските натпревари и манифестации ако:
- дозволи надминување на гледалишниот капацитет на објектот (член 59 став 3) и
- не обезбеди укажување на итна медицинска помош за време на одржувањето на натпреварите
односно манифестациите (член 58).
  
Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за субјектот, ќе му се изрече за прекршокот од ставот
1 на овој член на одговорното лице на организаторот на спортските натпревари и манифестации.
  
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 месеци до две години.
  
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 до една година.
  
  

Член 78
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече
на службеното лице од субјектот што врши дејност спорт, ако на инспекторот не му овозможи
вршење на инспекцискиот надзор или не му ги даде сите потребни податоци, односно ако не
го изврши решението на инспекторот (член 73 ставови 1 и 2).
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Член 79

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече
на Националната спортска федерација ако не го признае континуитетот на остварениот резултат на
трговското друштво кое настанало со пререгистрација на спортското здружение во трговско
друштво чиј правен наследник е согласно со член 9 став 5 од овој закон.
  
Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за Националната спортска федерација, ќе му се
изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во Националната спортска
федерација.
  
  

Член 79-а
За прекршоците предвидени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција
изрекува надлежен суд.
  
  

Член 79-б
За прекршоците утврдени во членовите 74, 75, 75-а, 75-б, 76, 77, 78 и 79 од овој закон инспекторот
е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог согласно со
Законот за прекршоците.
  
Инспекторот е должен да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот
од покренатите постапки.
  
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци
име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно
престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и исходот од
постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во
евиденцијата.
  
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува функционерот кој раководи
со органот надлежен за работите од областа на спортот.
  
  

Член 79-в
Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за
прекршоците.
 

ХII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
 

Член 80
По престанокот со работа на спортските здруженија, имотот со кој располагале како здруженија на
граѓани се регулира согласно Законот за здруженијата на граѓани и фондациите ("Службен весник
на Република Македонија" број 31/98).
  
  

Член 81
Функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
спортот, актите утврдени со овој закон ќе ги донесе најдоцна во рок од шест месеца, од денот на
влегувањето во сила на овој закон, а Правилникот за категоризација на спортистите од Република
Македонија, од член 47 став 1 на овој закон ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
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Член 82
Постојните спортски здруженија и нивните национални спортски сојузи, МОК и други правни лица
што вршат дејност спорт, должни се да ги усогласат своите статути, работењето и организацијата со
одредбите на овој закон во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.
  
  

Член 83
Спортистите кои се стекнале со одредени права, врз основа на стекнатата спортска категорија,
пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат да го остваруваат тоа право во
обем и начин утврден во Законот за спортот ("Службен весник на Република Македонија" број 7/96
и 51/99).
  
  

Член 84
Започнатите постапки врз основа на поднесените барања за утврдување спортски категории пред
денот на влегување во сила на овој закон, ќе завршат според одредбите од овој закон.
  
  

Член 85
Co денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за спортот ("Службен
весник на Република Македонија" број 7/96 и 51/99).
  
  

Член 86
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
 
  

ВАЖЕЧКИ ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ ОД НОВЕЛИТЕ НА ЗАКОНОТ
  
  
I. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/11
  

Член 17
Основачи на акционерските друштва од членот 16 на овој закон можат да бидат физички лица -
членовите на спортскиот клуб, како и други физички лица и правни лица.
Собранието на спортските клубови од членот 16 на овој закон носат одлука за основачите на
акционерските друштва од членот 16 на овој закон.
  

Член 18
Фирмата на акционерското друштво регистрирано согласно со членот 16 од овој закон го содржи
името на спортскиот клуб чии членови донеле одлука за основачите на акционерското друштво со
двотретинско мнозинство, од вкупниот број на членови на Собранието.
  

Член 19
Националната спортска федерација го признава континуитетот на остварениот резултат на
акционерското друштво кое сe регистрирало како акционерско друштво согласно со членовите 16
и 17 од овој закон и го содржи името на спортскиот клуб согласно со членот 18 од овој закон.
  

Член 20
Постојните спортски клубови кои нема да се регистрираат како акционерски друштва согласно со
членовите 16, 17 и 18 од овој закон не можат да се натпреваруваат во највисокиот степен на
натпревари организирани од националните спортски федерации.
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Ако во највисокиот степен на натпревари организирани од националните спортски федерации,
некои од постојните спортски клубови не се регистрираат во акционерски друштва согласно со
членовите 16, 17 и 18 од овој закон, право на натпреварување во највисокиот степен на
натпревари имаат спортските клубови од понизок ранг на натпреварување, доколку се
регистрираат како акционерски друштва согласно со одредбите од овој закон, по претходен повик
на националната спортска федерација на начин утврден со акт на соодветната национална
спортска федерација.
  

Член 21
Постојните спортски клубови кои се натпреваруваат во највисокиот степен на натпревари во
сениорска конкуренција во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка не смеат да го употребуваат името
на некои од постојните спортски клубови од ист вид на спортови и под тоа име да се регистрираат
како акционерско друштво.
  
  
II. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/11
  

Член 4
Одредбата од членот 1 на овој закон ќе започне да се применува со започнувањето со примената
на Законот за основање на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен.
  
  
III. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13
  

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).
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IV. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/16
 

Член 9
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со
законот по кој биле започнати.
  
  
V. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/16
  

Член 2
Мандатот на лицето што ја претставува федерацијата во моментот на влегувањето во сила на овој
закон, му се засметува како прв мандат на кој е избранo на должноста.
  
  
VI. „Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/16
  

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.
 
 
VII. „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19
 

Член 8
Националните спортски федерации во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој

закон ќе достават предлог-листи на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат
критериумите за користење на средствата од даночното ослободување за 2019 година до органот
на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, а органот на државната управа
надлежен за работите од областа на спортот во рок од 15 работни дена од денот на доставување
на предлог-листите, ќе ги објави на својата веб страница официјалните Листи на Национални
спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во
индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт
кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување
согласно со овој закон и Законот за данокот на добивка.

 
Член 9

Започнатите постапки врз основа на поднесените барања за користење на средствата од
даночното поттикнување по Законот за данокот на добивка до денот на влегувањето во сила на
овој закон, ќе завршат според одредбите од 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, 106/16 и 190/16).

 
 
VIII. „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19
 

Член 2
Националните спортски федерации во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на овој

закон ќе достават предлог - листи на спортски клубови и активни спортисти кои ги исполнуваат
критериумите за користење на средствата од даночното ослободување за 2019 година до органот
на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, а органот на државната управа
надлежен за работите од областа на спортот во рок од 3 работни дена од денот на доставување на
предлог – листите, ќе ги објави на својата веб страница официјалните Листи на Национални
спортски федерации, на спортски клубови и на активни спортисти кои се натпреваруваат во
индивидуални спортови и на други правни лица кои имаат решение за вршење на дејност спорт
кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување
согласно со овој закон и Законот за данокот на добивка.
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