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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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни

2012 година.

Бр. 07- 2678/1 Претседател
11 јуни 2012 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ НАГРАДИ

Член 1
Во Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број

52/2006 и 54/2007), во членот 3 по датата “23 Октомври“ во нов ред се додава датата “8
Септември“.

Член 2
По членот 4-а се додаваат два нови члена 4-б  и 4-в, кои гласат:

„Член 4-б
Со наградата “8 Септември“ се оддава признание на спортисти, тренери и спортски

работници  за остварувања во областа на спортот.
Во една година можат да се доделат најмногу до пет награди, од кои една награда ќе биде

за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и
промоцијата на Република Македонија на меѓународен план.

Член 4-в
Со награда  за животно дело за исклучителен придонес  во развојот на спортот,

афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план се оддава
признание на тренери (селектори и тренери) и спортски работници, заради промовирање на
Република  Македонија  во  светот  со  остварени  високи  спортски  резултати  во
меѓународниот спорт со кои се дава исклучителен придонес за развој на спортот во
Република Македонија.
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Иницијативата за доделување на наградата од ставот 1 на овој член, ја доставува
матичната национална спортска федерација, поддржана од најмалку десет национални
спортски федерации.“

Член 3
Во членот 5 став 1 зборот “спортот“ се брише.

Член 4
Во членот 17 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
“Паричниот износ на наградата “8 Септември“ е десет просечни плати во Републиката

исплатени во последните три месеци на тековната година.
Паричниот износ на наградата “8 Септември“ за животно дело е доживотна месечна

исплата на една просечна плата исплатена во последните три месеци на тековната
година.“

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 5, 6 и 7.

Член 5
Во членот 18 по алинејата 2 се додава  нова алинеја 3, која гласи:
“- наградата “8 Септември“ на 8 Септември - Денот на независноста на Република

Македонија“.

Член 6
Во членот 19 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
“- за наградата “8 Септември“ Агенцијата за млади и спорт“.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во “Службен

весник на Република Македонија“.
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