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Број на член  Законска обврска / барање Усогласеност Број на 

член 

Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: Закон за спорт! 

Член 10 

став 1 

Дали спортскиот субјект обезбедува 
обезбедува соодветен објект, опрема и 
соодветен стручен кадар, како и дали 
учествува во организиран систем на 
натпревари, односно спортско 
рекреативни активности? 

Да ☐  Не ☐ Член 74 

Став  1 

 

Алинеа 2. 

 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност за 

прекршок ќе се изрече на субјектот 

што врши дејност спорт ако: 

 

-во текот на вршењето на дејноста 

спорт не обезбеди соодветни 

објекти, опрема и соодветен 

стручен кадар (член 10 алинеа 1, 2 и 

3). 

Глоба во висина од 30% од 

одмерената глоба на субјектот што 

врши дејност спорт, ќе му се изрече 

за прекршокот од ставот (1) на овој 

член на одговорното лице на 

субјектот. 

 

Член  11 

Став  2 и 3 

Дали субјектот кој врши дејност спорт 

има извадено Решение за дејност 

спорт од државниот орган надлежен за 

работите од областа на спортот 

(Агенција за млади и спорт)? 

 

Да ☐  Не ☐ Член 74 

Став  1 

 

Алинеа 3. 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност за 

прекршок ќе се изрече на субјектот 

што врши дејност спорт ако: 

 

-врши дејност спорт без добиено 

Решение од органот на државна 

управа надлежен за работите од 

дејноста на спортот (член 11 став 2 

и 3). 

 

Глоба во висина од 30% од 

одмерената глоба на субјектот што 

врши дејност спорт, ќе му се изрече 

за прекршокот од ставот (1) на овој 

член на одговорното лице на 

 



субјектот. 

Член 51 и 52 

 

Дали спортскиот субјект обезбедува 

соодветна здравствена контрола на 

спортистите и рекреативците во За-

водот за спортска медицина?   

Да ☐  Не ☐ Член 74 

Став  1 

Алинеа 4. 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност за 

прекршок ќе се изрече на субјектот 

што врши дејност спорт ако: 

 

-не обезбеди здравствена контрола, 

систематски контролни прегледи 

(член 51). 

 

Глоба во висина од 30% од 

одмерената глоба на субјектот што 

врши дејност спорт, ќе му се изрече 

за прекршокот од ставот (1) на овој 

член на одговорното лице на 

субјектот. 

 

Член  55 

Став 1 
 

Дали спортскиот субјект им дозволува 

или им дава на спортистите да земаат 

стимулативни средства кои се 

забранети или штетни по здравјето на 

спортистите? 

Да ☐  Не ☐ Член 76 
-Глоба во износ од 500 до 1000 евра 

во денарска противвредност за 

прекршок ќе се изрече на лицето 

кое дава или зема стимулативни 

средства кои се забранети или 

штетни за здравјето. 

 

За прекршок 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 од 

една година. 

 

Член  58  
Дали спортскиот субјект организатор 

на спортските натпревари и манифес-

тации обезбедил итна медицинска 

помош за време на одржувањето на 

натпреварите односно манифеста-

циите? 

Да ☐  Не ☐ Член  77 

Став  1 

Алинеа  2 

 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност за 

прекршок ќе се изрече на 

организаторот на спортските 

натпревари и манифестации ако: 

 

-не обезбеди укажување на итна 

 



медицинска помош за време на 

одржување на натпреварите 

односно манифестациите. 

 

Глоба во висина 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. 

Член 59 

Став 3  

Дали спортскиот субјект организатор 

на спортските натпревари и манифес-

тации дозволил надминување на гле-

далишниот капацитет на спортскиот 

објект? 

Да ☐  Не ☐ Член  77 

Став1 

Алинеа 1 

 

Глоба во износ од 5.000 евра во 

денарска противвредност за 

прекршок ќе се изрече на 

организаторот на спортските 

натпревари и манифестации ако: 

 
-дозволи надминување на 
гледалишниот капацитет на 
објектот. 
 
Глоба во висина 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. 

 

 


