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ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СПОРТОТ 
“Сл. весник на Р Македонија” бр.66/04, од 01.10.2004 год. 

 
 

Член 1 
 Во Законот за спортот ("Службен весник на Република Македонија" 
број 29/2002) во членот 1 по зборовите: "дејноста спорт" се додаваат 
зборовите: "заради остварување на јавниот интерес во спортот во 
надлежност на Република Македонија, општините и Градот Скопје", а по 
зборовите: "Република Македонија" се додаваат зборовите: "општините и 
Градот Скопје". 
 

Член 2 
 Во членот 7 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат: 
"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 
Државната спортска федерација." 
 

Член 3 
 Во членот 10 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Спортска школа може да работи ако се исполнети следниве услови: 
-  програмата за реализација на спортската школа да е одобрена и 
прифатена од Државната спортска федерација; 
- да се обезбедени просторни услови за нејзина реализација; 
- да се обезбедени основна опрема и реквизити, кои ги пропишува 
Државната спортска федерација и 
- програмата ќе ја реализираат стручни лица утврдени во членот 27 од овој 
закон." 
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
                                                

Член 4 
 Во членот 14 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"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." 
Ставот 4 станува став 5. 
По ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8. 
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"Државна 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 6 на овој 
член. 
Федерацијата од ставот 6 на овој член го известува органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на спортот за лицето од ставот 7 
на овој член". 

 
Член 5 

 Во членот 16 став 1 точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: "и ги претставуваат и застапуваат спортските клубови од 
соодветниот спорт кои имаат решение за вршење дејност спорт". 
                                                      

Член 6 
 Во членот 22 став 1 по зборовите: "на спортот" се додаваат 
зборовите: "во надлежност на Република Македонија", а по алинеја 6 се 
додаваат две нови алинеи 7 и 8, кои гласат: 
"- поттикнување и помагање на издавачката дејност во спортот и 
-  изградба и одржување на спортска информатичка мрежа". 
По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат: 
"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 7 
По членот 22 се додаваат два нови члена 22-а и 22-б, кои гласат: 
                                              

"Член 22-а 
 Во областа на спортот надлежностите на општините 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; 
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-  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 
-  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 
општината 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 Градот Скопје донесуваат програми на предлог на 
општинските спортски сојузи и Сојузот на спортови на Градот Скопје. 
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 22-6 
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 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 8 
Во членот 25 став 2 бројот "13" се заменува со бројот " 7 ". 
 

Член 9 
 Во членот 27 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"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 10 
 Во членот 63 се додава нов став 1, кој гласи:  
"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, одржување на европско и светско 
првенство; досегашното управување и инвестирање во објектот; 
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остварените резултати во објектите и развиеност на спортот во 
соодветната средина преку остварените резултати." Ставот 1 станува став 
2. 

Член 11 
 Во членот 65 став 1 зборовите: "единиците на локалната самоуправа" 
се заменуваат со зборовите: "општините и Градот Скопје". 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"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." 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 12 
 Насловот на Глава IX се менува и гласи "Информатички спортски 
систем". 
 

Член 13 
 Во членот 68 став 1 зборовите: "водење евиденција" се заменуваат 
со зборовите: "информатички спортски систем". 
Во ставот 2 зборовите: "Евиденцијата ја" се заменуваат со зборовите: 
"Информатички спортски систем". 
Ставот 3 се менува и гласи: 
"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." 
 

Член 14 
 Членот 69 се менува и гласи: 
"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 и Градот Скопје. 
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. 

 4 



превземено од  ww ww ww .. pp rr aa vv oo .. oo rr gg .. mm kk   

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 и Градот Скопје 
легитимацијата им ја издава градоначалникот." 
 

Член 15 
 Во членот 70 став 1 по зборот "Инспекторот" се додаваат зборовите: 
"од органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
спортот " се додаваат две нови алинеи 1 и 2, кои гласат: 
"- 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;". 
Алинеите 1, 2, 3, 4 и 5 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6 и 7. 
                                          

Член 16 
По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи: 
 

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

Член 17 
 Членот71 се менува и гласи: 
"Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот од органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на спортот донесе 
решение, против истото може да се изјави жалба до Второстепената 
комисија на Владата на Република Македонија од соодветната област. 
Ако по спроведениот инспекциски надзор од страна на овластениот 
инспектор на општината и Градот Скопје, градоначалникот на општината и 
градоначалникот на Градот Скопје донесат решение, против истото може 
да се изјави жалба до органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на спортот." 
                                    

Член 18 
По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи: 
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"Член 73-а 

 При вршењето на надзорот над работата на органите на општините 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 и Градот 
Скопје и презема мерки и активности и поднесува иницијативи за 
остварување на надлежностите на општините и Градот Скопје во 
согласност со овој закон; 
-  оценува дали органите на општините и Градот Скопје обезбедуваат 
надлежностите на општините и Градот Скопје да се извршуваат согласно со 
стандардите утврдени со овој закон; 
-  дава препораки за доследно спроведување на надлежностите на 
општините и Градот Скопје во рамките на законот на барање на органите 
на општината и Градот Скопје; 
-  го следи навременото донесување на прописите на општините 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 и 
Градот Скопје на барање на органите на општината и Градот Скопје; 
-  го следи остварувањето на јавноста во работата на органите на 
општините 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 и Градот Скопје за 
констатираните состојби во нивната работа и за преземените мерки при 
вршењето на надзорот." 
                                                   

Член 19 
 Во членот 9 ставови 4 и 5, членот 12, членот 14 став 2, членот 42 
став 4, членот 44 ставови 2 и 4, членот 46 ставови 1 и 3, членот 47 став 2, 
членот 49 став 1, членот 50 ставови 2 и 3, членот 51 став 3, членот 55 став 
3, членот 60 став 1 и членот 79 став 1 зборот "Национална" се заменува со 
зборот "Државна". 
  
Во членот 11 став 6, членот 18 став 1, членот 28 ставови 1 и 2, членот 41, 
членот 57 став 1 и членот 70 зборот "националните" се заменува со зборот 
"државните". 
Член 20 
 
Прописите утврдени со овој закон функционерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа на спортот ќе го 
донесе во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 
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Прописите утврдени со овој закон советите на општините и Советот на 
Градот Скопје ќе го донесат во рок од шест месеца од денот на 
конституирањето на советите на општините и Советот на Градот Скопје. 

 
Член 21 

 Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија", а одредбите од членовите 7, 
11, 16, 17 став 2 и 18 на овој закон ќе се применуваат од денот на 
конституирањето на советите на општините и на Градот Скопје и изборот 
на градоначалниците на општините и градоначалникот на Градот Скопје по 
спроведувањето на првите наредни локални избори согласно со Законот за 
локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 46/96, 
12/2003, 35/2004, 52/2004 и 60/2004). 
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