
 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 61 од 31.03.2016 година  
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ  

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2016 

година.  

 

Бр. 08-1888/1 Претседател 

28 март 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ  

 

Член 1  

Во Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 66/2004,  

81/2008, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15 и 6/16), во  

членот 14 став 6  зборовите: „ставот 6“ се заменуваат  со зборовите: „ставот 5“.  

 По ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат:  

„(7) Лице што ја претставува федерацијата, може да биде избрано најмногу два мандати 

последователно и истото може повторно да биде избрано по истекот на временскиот 

период од најмалку еден полн мандат.  

(8)  Доколку во моментот на престанување на мандат на лице што ја претставува  

федерацијата, сметката на федерацијата е блокирана најмалку 30 дена, лицето чиј мандат  

престанува не може да биде повторно избрано.“.  

Во ставот 7 кој станува став 9 зборовите: „ставот 6“ се заменуваат со зборовите: „ставот 5“, а 

зборовите: „ставот 7“ се заменуваат со зборовите: „ставот 6“.  

 

Член 2  

Мандатот на лицето што ја претставува федерацијата во моментот на   влегувањето во сила 

на овој закон, му се засметува како прв мандат на кој е избранo на должноста.  

 

Член 3  

Овој закон влегува во сила со  денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
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