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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 април 2020
година, донесе
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА
СПОРТИСТИ, СТРУЧНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ И СПОРТСКА
АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката за
финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска
администрација за месеците април и мај 2020 година.
„Спортист“е физичко лице кое спортските активности ги врши професионално, има
склучено договор во спортски клуб и е впишан во регистерот на спортисти што
настапуваат во системот на натпревари што го води националната спортска федерација.
„Стручно лице во областа на спортот“ е тренер кои има завршено најмалку више
образование во областа на спортот или стекнато лиценца/и добиени од соодветна
меѓународна спортска асоцијација, како и стручно лице лекар, психолог, нутриционист и
друго стручно лице од областа на спортот кое има соодветно образование од односната
професија и е впишано во регистерот на тренери и други стручни лица што ги води
националната спортска федерација.
„Спортска администрација“ се физички лица кои се вработени како административни
работници на неопределно или определено време или ангажирани со друг вид на договор
во спортските клубови и националните спортски федерации.
Член 2
Финансиската поддршка на спортисти, стручни лица од областа на спортот и
спортската администрација ќе се спроведува преку Агенцијата за млади и спорт со
средства обезбедени од Буџетот на Северна Република Македонија.
Предмет на финансиска поддршка е исплата на финансиски средства за месеците
април и мај 2020 година, во месечен износ од 14.500 денари.
Корисник на финансиска поддршка согласно оваа уредба со законска сила може да
биде спортист, стручно лице од областа на спортот и спортска администрација кое:
- е државјанин на Република Северна Македонија;
- е вработено на неопределно или определено време или ангажирано со договор на
дело, авторски договор или друг договор со кој лицето е повремено или привремено
ангажирано за извршување на работа (во натамошниот текст: договор за работа) во
спортски клубови и национални спортски федерации, кои имаат решение за вршење
дејност спорт, во натпреварувачката 2019/2020 година, од 1 септември 2019 година;
- за месец декември 2019 година и јануари и февруари 2020 година, не остварило нето
плата и/или надоместок врз основа на договор за работа во спортски клубови и
национални спортски федерации повисок од 39.900 денари за секој месец одделно,
согласно склучените договори и извршените исплати за истиот период и
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- не е вработено или ангажиран со договор за работа во друг правен субјект во месец
април и мај 2020 година според евиденцијата на Агенција за вработување на Република
Северна Македонија.
Член 3
Агенцијата за млади и спорт во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на
оваа уредба со законска сила, на својот веб страна објавува соопштение за примена на
оваа уредба со законска сила и во истиот рок уредбата ја доставува заедно со Барањето за
исплаќање на финансиска поддршка за спортисти, стручни лица
и спортска
администрација за време на траењето на вонредната состојба, со потребната
документација што се доставува во прилог на барањето, и Изјава кои се дадени во Прилог
и се составен дел на оваа уредба со законска сила.
Спортските клубови кои имаат лица кои може да користат финансиска поддршка
согласно оваа уредба со законска сила, до 15 април 2020 година до Националната спортска
федерација доставуваат комплетна документација за користење на финансиската
поддршка, односно за секое физичко лице спортист, стручен работник од областа на
спортот или спортска администрација го доставуваат одделно Барањето и Изјавата од став
1 на овој член со прилжената документација.
Националните спортски федерации до 22 април 2020 година до Агенцијата за млади и
спорт доставуваат комплетна документација за користење на финансиската поддршка,
односно за секое физичко лице спортист, стручен работник од областа на спортот или
спортска администрација од спортски клуб или националната спортска федерација го
доставуваат одделно Барањето и Изјавата од став 1 на овој член со потребната
документација.
Член 4
За користење на финансиска поддршка за спортисти, стручни работници од областа на
спортот и спортска администрација од член 2 од оваа уредба со законска сила, одлучува
Комисија за финансиска поддршка за спортисти, стручни работници од областа на
спортот и спортски работници (во натамошниот текст: Комисија).
Директорот на Агенцијата за млади и спорт ја формира Комисијата која се состои од
пет члена, од редот на вработените во Агенцијата.
Врз основа на увид во поднесената документација за остварување на финансиска
поддршка за спортисти, стручни работници од областа на спортот и спортска
администрација, Комисијата врз основа на комплетноста на документацијата и проверка
на точноста на податоците од истата, изготвува листа со податоци за барателите што
имаат доставено комплетна документација од член 4 став 1 од оваа уредба со законска
сила и истата ја доставува до директорот на Агенцијата за млади и спорт.
Листата на баратели на финансиска поддршка за спортисти, стручни работници од
областа на спортот и спортска администрација што имаат доставено комплетна
документација, Агенцијата за млади и спорт ја доставува до Управа за јавни приходи:
- до 30 април 2020 година, со барање за известување во врска член 2 точка 3 алинеја 4
од оваа уредба со законска сила дали секое поединечно лице од доставената листа е
вработено во друг правен субјект во месец април 2020 година според евиденцијата на
Управата за јавни приходи;
- до 30 април 2020 година, со барање за известување во врска член 2 точка 3 алинеја 4
од оваа уредба со законска сила дали секое поединечно лице од доставената листа е
вработено во друг правен субјект во месец мај 2020 година според евиденцијата на
Управата за јавни приходи.
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Управата за јавни приходи врз основа на барањето од член 5 став 4 алинеја 1 и 2 од
овој член, до 5 мај 2020 година, односно до 5 јуни 2020 година ја известува Агенцијата за
млади и спорт за лицата од листата доколку се вработени или ангажирани со договор на
работа во друг правен субјект.
По добивање на Известување од Агенцијата за вработување на Република Северна
Македонија, Комисијата констатира дали се исполнети сите услови од член 2 став 3 од
оваа уредба со законска сила, како и врз основа на комплетност на документацијата од
член 3 став 1 од оваа уредба со законска сила, до 10 мај 2020 година за корисници на
финансиска поддршка за април 2020 година, односно до 10 јуни 2020 година за корисници
на финансиска поддршка за мај 2020 година, доставува до директорот на Агенцијата листа
на корисници, заради донесување на решенија за финансиска поддршка.
Исплата на средствата за финансиска поддршка за спортисти, стручни работници од
областа на спортот и спортска администрација се врши по донесено решение од
директорот на Агенцијата за млади и спорт на трансакциска сметка на корисникот на
финансиската поддршка, најдоцна до 15 мај 2020 година за финансиската поддршка за
месец април 2020 година, односно најдоцна до 15 јуни 2020 година за финансиската
поддршка за месец мај 2020 година.
Член 5
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2837/1
3 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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