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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ 
Службен весник на РМ, бр. 18 од 14.02.2011 година 

 
 

Член 1 
Во   Законот   за   спортот   („Службен   весник   на   Република   Македонија“   
број 29/2002, 66/2004 и 81/2008), по членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи: 
 

„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 2 
Во членот 7 по зборот “здружение“ зборовите: “ на граѓани“ се бришат. 
 

Член 3 
Во членот 8 по зборот “здружение“ зборовите: “на граѓани“ се бришат. 
 

Член 4 
Во членот 9 став 1 по зборот “здружение“ зборовите: “на граѓани“ се бришат. 
Во ставот 3 по зборот “здружение“ зборовите: “на граѓани“се бришат. 
По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат: 
“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.“ 
Во ставовите 4 и 5 кои стануваат ставови 5 и 6 по зборот “здружение“ зборовите: 
“на граѓани“ се бришат, а по зборовите: “трговско друштво“ се додаваат 
зборовите: “односно акционерско друштво“. 
 

Член 5 
Во членот 9-а по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Професионален спортски клуб во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка во 
највисокиот степен на натпреварување е акционерско друштво.“ 
Во ставот 3 кој станува став 4 по бројот „2“ се додаваат зборовите: „и 3“. Во 
ставот 7 бројот „5“ се заменува со бројот „6“. 
 

Член 6 
Во членот 9-б по ставот 2 се додава два нови става 3 и 4, кои гласат: 
„Професионален спортски клуб во фудбал, кошарка, ракомет и одбојка во 
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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.“ 
 

Член 7 
Во членот 9-в алинеја 2 зборовите: “Законот за здруженијата на граѓани и 
фондациите“ се заменува со зборовите: “Законот за здруженија и фондации“. 
 

Член 8 
Во членот 10 став 2 по алинејата 1 се додаваат три нови алинеи 2, 3 и 4, кои 
гласат: 
- 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,  
Во алинејата 3 која станува алинеја 6 запирката се заменува со сврзникот “и“.  
Алинејата 4 се брише. 
 

Член 9 
Во членот 14 став 5 по зборот “здруженијата“ зборовите: “на граѓани и 
фондациите“ се бришат. 
 

Член 10 
По членот 14 се додаваат два нови члена 14-а и 14-б, кои гласат: 
 

„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 
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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 11 
Во членот 22-а став 1 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:  
„- поддршка и унапредување на спортот, спортските клубови и професионалните 
спортски клубови регистрирани на подрачјето на општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје“. 
Во ставот 2 по зборовите: „градот Скопје“ се додаваат зборовите: „или комисијата 
на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје надлежна за спортот“. 
 

Член 12 
Во членот 27 став 1 на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат 
зборовите: „или стекнато лиценци добиени од соодветна меѓународна спортска 
асоцијација“. 
 

Член 13 
Во целиот текст на Законот за спортот зборовите: “општините и градот Скопје“ во 
кој било род и број се заменуваат со зборовите: “општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје“. 
 

Член 14 
Називот на Главата “XII Прекршочни одредби“ се менува и гласи: “Казнени и 
прекршочни одредби“. 
 

Член 15 
По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи: 
 

“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.“ 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 16 
Постојните спортски 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 и 
ракомет ќе се регистрираат во акционерски друштва согласно со членот 1 од овој 
закон, најдоцна до 31 јули 2012 година. 
Постојните спортски 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 одбојка ќе се регистрираат 
во акционерски друштва согласно со членот 1 од овој закон најдоцна до 31 јули 
2016 година. 
 

Член 17 
Основачи на акционерските друштва од членот 16 на овој закон можат да бидат 
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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. 
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. 
 

Член 22 
Спортските клубови регистрирани како акционерски друштва согласно со овој 
закон, во националните спортски федерации кои се натпреваруваат во 
највисокиот степен на натпревари во сениорска конкуренција во фудбал, 
кошарка и ракомет, се здружуваат во организационен облик согласно со Законот 
за здруженија и фондации, заради остварување на своите права и интереси, 
најдоцна до 1 септември 2012 година. 
Спортските клубови регистрирани како акционерски друштва согласно со овој 
закон, во националните спортски федерации кои се натпреваруваат во 
највисокиот степен на натпревари во сениорска конкуренција во одбојка, се 
здружуваат во организационен облик согласно со Законот за здруженија и 
фондации заради остварување на своите права и интереси, најдоцна до 1 
септември 2016 година. 
 

Член 23 
Националните спортски федерации се должни актите за своето работење да ги 
усогласат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 24 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за спортот. 
 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
 


