
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И 
НЕДОСТОЈНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ 

 
Се прогласува Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на 

спортските натпревари, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 декем-

ври 2004 година. 
 
        Бр. 07-4945/1                           Претседател 
7 декември 2004 година             на Република Македонија, 
            Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И НЕДОСТОЈНОТО ОДНЕСУВАЊЕ 
НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ 

 
I ОПШТИ  ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат прашањата што се однесуваат на насилството и недостојно-
то однесување на спортските натпревари, како и мерките за нивно спречување, осигурува-
њето на безбедноста на гледачите, натпреварувачите и другите учесници во спортските 
натпревари и обврските на организаторите и овластувањата на надлежните органи за 
спроведување на тие мерки. 

Член 2 
Спортски натпревар, во смисла на овој закон, е секое поединечно  натпреварување во 

организиран систем на спортски натпревари, согласно  со одредбите на Законот за спор-
тот. 

Член 3 
Под насилство и недостојно однесување на спортските натпревари се смета: 
- поседување или конзумирање на алкохолни пијалаци или опојни дроги, поседување 

на пиротехнички средства, оружје и други средства погодни за нанесување повреди или за 
предизвикување на насилство од страна на лица кои доаѓаат на спортските натпревари, во 
временски период од два часа пред почетокот до два часа по завршување на спортскиот 
натпревар; 
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- внесување и употреба во спортските објекти на алкохолни пијалаци, опојни дроги, пиро-
технички средства, оружје и други средства погодни за нанесување повреди или за предизви-
кување на насилство; 

- внесување и истакнување на транспаренти,  знамиња и други предмети со текст, сли-
ка, знак или други обележја, како и пеење на песни или дофрлување на пораки кои пре-
дизвикуваат и поттикнуваат омраза или насилство врз основа на расна, национална и вер-
ска припадност или врз основа  на други особини; 

- фрлање предмети во натпреварувачкиот простор или во гледалиштето, со што може 
да се загрози животот, физичкиот интегритет на лицата или имотот; 

- палење и фрлање на пиротехнички средства; 
- палење на навивачките реквизити, знамиња на други држави, знаме на друг клуб и 

други предмети;  
- повикување, поттикнување и учествување во тепачка или напад на спортисти,  гледа-

чи, редари, службени лица, организатори на натпреварот и други учесници во спортските 
натпревари; 

- физичка пресметка меѓу учесниците на спортските натпревари; 
- недозволено влегување во натпреварувачкиот простор од страна на гледачите и 
- оштетување или уништување на спортскиот инвентар и други делови од спортскиот 

објект, како и на превозните средства при доаѓање, за време и после одржување на спорт-
скиот натпревар, во временски период од два часа пред почетокот до два часа по завршу-
вање на спортскиот натпревар. 

 
Член 4 

Организаторот на спортскиот натпревар е должен да ја процени можноста за слу-
чување на насилство и недостојно однесување на спортскиот натпревар и да преземе 
соодветни мерки за нивно сузбивање и спречување,  пропишани со овој или со друг 
закон. 
Организаторот на спортскиот натпревар во процената на опасноста од  насилство и не-

достојно однесување и при преземањето на потребните мерки за нивно сузбивање и  спре-
чување е должен да соработува со надлежните органи и да обезбеди доволен број лица, 
вклучувајќи ја и полицијата, на просторот на спортскиот објект и во неговата непосредна 
околина. 

 
Член 5 

Организаторот на спортскиот натпревар, зависно од видот на спортот и нивото на 
спортскиот натпревар, видот на спортскиот објект, очекуваниот број на гледачи и проце-
ната за опасност од насилство и недостојно однесување, треба на спортскиот натпревар да 
обезбеди доволен број редари. 
Редарската служба ја сочинуваат лица вработени од страна на организаторот, добро-

волно пријавени редари или членови на клубот,  навивачи и други лица. 
Организаторот на спортскиот натпревар може да ги користи и редарските услуги на 

агенциите за обезбедување кои вршат дејност на заштита на имоти и лица. 
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II МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И НЕДОСТОЈНОТО ОДНЕСУ-

ВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ 
 

1. Превентивни мерки 
 

Член 6 
Со цел за превентивно дејствување и намалување на ризикот од појавување на насилс-

тво и недостојно однесување на спортските натпревари, организаторот е должен да: 
-  обезбеди примерно однесување на својот клуб и неговите навивачи; 
- ги информира соодветно своите навивачи (преку состаноци, издавање на билтени и 

друго); 
- ги координира активностите на клубовите, при одење со своите навивачи на спортски 

натпревари, на кои тие клубови и нивните навивачи се гости и 
- утврди кои спортски натпревари се сметаат за натпревари со зголемен ризик и кои 

мерки е должен да ги преземе.  
 

2. Мерки кои се преземаат на спортските  
натпревари 

 
Член 7 

Организаторот на спортските натпревари е должен да основа редарска служба која ќе 
ги врши работите на физичко обезбедување и одржување на редот на спортскиот натпре-
вар.  
За вршење на работите од ставот 1 на овој член, редарската служба е должна да: 
- забрани пристап во објектот во кој се одржува натпреварот на лица кои се под дејство  

на алкохол или други опојни средства; 
- оневозможи внесување или продажба на алкохолни пијалаци во спортскиот објект; 
- оневозможи внесување во спортскиот објект предмети кои можат да се употребат за 

насилно однесување, или транспаренти и обележја со кои се поттикнува  расна, национал-
на, верска или друга нетрпеливост ;  

- ги опомене, односно отстрани гледачите кои можат со пеење на песни или дофрлува-
ње на навредливи  пораки да предизвикаат и поттикнат омраза врз основа  на расна, наци-
онална и верска припадност и 

- ги опомене, односно оддалечи гледачите со чие недостојно однесување може да се 
предизвика насилство на спортските натпревари. 

 
Член 8 

Организаторот е должен да оствари соработка со Министерството за внатрешни рабо-
ти, заради спроведување на мерките кои се однесуваат на одржување на јавниот ред и 
мир. 
Организаторот е должен за време на спортските натпревари да обезбеди присуство на 

служба за медицинска помош и на други надлежни органи и организации и јавни служби 
(противпожарни единици, комунални служби и друго). 
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3. Мерки кои се преземаат на спортските  
натпревари со зголемен ризик 

 
Член 9 

Спортски натпревари со зголемен ризик се: 
- домашни и меѓународни спортски натпревари од поголемо натпреварувачко значење 

и  
- спортски натпревари на кои  се очекува присуство на голем број гледачи или навивачи на 

гостински клубови . 
Кои домашни и меѓународни спортски натпревари, во смисла на ставот 1 алинеја 1 на 

овој член, ќе се сметаат за натпревари од поголемо натпреварувачко значење, со пропис 
одредува надлежната национална спортска федерација во Републиката.      

 
Член 10 

Кога околностите при спортските натпревари со зголемен ризик укажуваат на можност 
од појава на насилство и недостојно однесување, организаторот е должен да: 

- го извести веднаш, а најдоцна во рок од 48 часа пред почетокот на спортскиот натпре-
вар, Министерството за внатрешни работи и другите надлежни органи, спортските орга-
низации, како и спортистите кои учествуваат во спортскиот натпревар; 

- одреди одговорно лице кое ќе раководи со спроведувањето на мерките за спречување 
на насилното и недостојното однесување на гледачите и за соработка со Министерството 
за внатрешни работи; 

- оствари соработка со претставниците на клубовите, заради давање помош при одржу-
вањето на редот на спортскиот натпревар; 

- обезбеди пред спортскиот објект раздвојување и упатување на противничките групи 
навивачи кон посебните влезови;  

- обезбеди одвојување на домашните и гостинските навивачи во гледалиштето; 
- пушти во продажба влезници во зависност од капацитетот на спортскиот објект; 
- обезбеди на денот на одржувањето на спортскиот натпревар продажбата на влезници-

те да се врши на посебни продажни места надвор од спортскиот објект;   
- обезбеди техничка опрема за следење и снимање на однесувањето на гледачите; 
- обезбеди просторија за укажување итна медицинска помош  и  
- обезбеди простор за безбедно сместување на превозните средства на гостинскиот 

клуб. 
Условите од ставот 1 на овој член е должен да ги исполни и организаторот на другите 

спортски натпревари, освен условите утврдени во алинеите 4, 5, 7, 8 и 10. 
 

Член 11 
Гостинскиот спортски клуб кој учествува на натпревар со зголемен ризик е должен да: 
- го извести организаторот на спортскиот натпревар најдоцна  три дена пред организи-

раното поаѓање, за сите елементи битни за клубот и неговите навивачи и  
- преземе и други потребни мерки клубот и неговите навивачи да не бидат причина за 

предизвикување на насилство и недостојно да се однесуваат на спортскиот натпревар. 
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Член  12 
Министерството за внатрешни работи за време на одржувањето на спортските натпревари 

со зголемен ризик ги презема сите потребни мерки за спречување на насилство и недостојно 
однесување на сите учесници. 

 
III КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член  13 

Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице, до-
колку постапи спротивно на одредбите од членот 3 на овој закон. 

 
Член 14 

Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок организаторот 
на спортскиот натпревар, ако: 

- не преземе мерки за сузбивање и спречување на насилство и недостојно однесување 
на спортскиот натпревар (член 4 став 1); 

- не соработува со надлежните органи и не обезбеди доволен број лица (член 4 став 2); 
- не обезбеди доволен број редари, не основа редарска служба и не ги изврши работите 

(член 5 став 1 и член 7);                                                                                                                                         
- не соработува со Министерството за внатрешни работи и не обезбеди присуство на 

служба за медицинска помош и на други надлежни органи и организации и јавни служби 
(член 8 ) и             

- не постапи согласно со членот 10 на овој закон. 
Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни и одговорното лице на органи-

заторот за прекршокот од ставот 1 на овој член. 
 

Член 15 
Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се казни спортскиот клуб, ако во рок 

од три дена не го извести организаторот на спортскиот натпревар и не ги преземе потреб-
ните мерки согласно со членот 11 на овој закон. 
Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се казни и одговорното лице на спорт-

скиот клуб за прекршокот од ставот 1 на овој член. 
 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во �Службен весник 

на Република Македонија�. 
 
 


