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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СПОРТОТ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.72 од 05.05.2015 година 

 
Член 1 

Во Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ брoj 29/2002, 

66/2004, 81/2008, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14 и 177/14), 
во членот 26 став 1 во алинејата 2 на крајот од реченицата сврзникот „и“ се 

заменува со точка и запирка. 
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: 

„-дава мислење на функционерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на спортот за доделување титула Амбасадор на 
спортот на Република Македонија, по претходно прибавено мислење од 

Националната спортска федерација и“. 
 

Член 2 
По членот 26 се додаваат два нови члена 26-а и 26-б, кои гласат: 
 

„Член 26-а 
Владата на Република Македонија, по предлог на функционерот кој раководи со 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, на 
спортисти, тренери и истакнати и афирмирани личности од доменот на спортот 
кои се државјани на Република Македонија и со своето дејствување во странство 

значајно придонесуваат за презентирање на спортот на Република Македонија во 
светот, им доделува титула Амбасадор на спортот на Република Македонија, со 

нивна согласност. 
Владата на Република Македонија на носителите на титулата Амбасадор на 
спортот на Република Македонија свечено им доделува плакета. Титулата 

Амбасадор на спортот на Република Македонија е почесна и без паричен 
надоместок. 

За активностите на амбасадорите на спортот, доколку се потребни финансиски 
средства за промоција на спортот на Република Македонија, истите се 
обезбедуваат во согласност и соработка со соодветната амбасада на Република 

Македонија и од средства предвидени во Буџетот на Република Македонија за таа 
намена, во тековната година.  

Амбасадорите на спортот на Република Македонија се должни секоја година 
најдоцна до 31 јануари во тековната година да достават извештај до органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на спортот за претходната 

година за извршените активности за промоција и афирмација на спортот на 
Република Македонија. 

 
Член 26-б 

Формата, изгледот и содржината на плакетата ги пропишува функционерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
спортот.“ 

 
Член 3 

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен 
весник на Република Македонија“ број 148/13), во членот 14 ставовите 2, 3, и 4 и 
членот 15 се бришат. 
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Член 4 
Во Законот за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република 

Македонија“ број 177/14), во членот 1 зборовите: „1 мај 2015 година“ се 
заменуваат со зборовите: „1 јануари 2016 година“. 
 

Член 5 
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 60 дена од 

денот на влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 6 

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

 
Член 7 

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


