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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 СЕМЕЈСТВОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семејството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март
2012 година.
Бр. 07-1706/1
28 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО
Член 1
Во Законот за семејството (“Службен весник на Република Македонија” број 80/92,
9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10 и 39/12), во членот 97-а по ставот 4 се додава
нов став 5 кој, гласи:
“Член на Комисијата не може да биде лице кое работи на посвојувањето во центaр за
социјална работа.”
Во ставот 5 кој станува став 6 по зборот “години” се додаваат зборовите: “со право на
повторен избор за уште еден мандат”.
Ставовите 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 7, 8, 9, 10 и 11.
Член 2
Во членот 99 став 4 по зборот “Комисијата” се става точка, а зборовите до крајот на
реченицата се бришат.
Член 3
Во членот 103 став 3 зборовите: “повеќе од ” се бришат.
Ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат:
“Не е потребна согласност ниту од родител, за дете кое една година е сместено во
институција или друго семејство и кој не пројавил интерес за детето.
Центарот за социјална работа, во рокот утврден во ставот 4 на овој член, е должен на
секои два месеца, најмалку три пати писмено да го повика родителот и да му укаже на
последиците, доколку не ја преземе грижата за детето, за што составува записник.”
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Член 4
Во членот 104 став 3 по зборот “година“ се додаваат зборовите: ”од денот на
издавањето“.
Член 5
Во членот 104-а ставот 2 се менува и гласи:
“Во случаите кога подносителот на барањето е странски државјанин, Комисијата врши
проверка на документите и откако ќе констатира дека се исполнети условите од членот
104 став 2 од овој закон врши упис во регистарот на можни посвоители.”
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Во случаите од ставот 2 на овој член, Комисијата го определува центарот за социјална
работа кој ќе постапува по барањето.”
Ставот 3 станува став 4.
Член 6
Во членот 104-б став 1 зборовите: “најмалку четири месеци, но не повеќе од шест
месеци” се заменуваат со зборовите: “во период од четири месеци”.
Ставот 4 се менува и гласи:
“ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма за процена на посвоителите.“
Член 7
Во членот 104-г по зборовите: “на овој закон ” се додаваат зборовите: “во рок од 15
дена”.
Член 8
Во членот 104-д став 1 по зборовите: “утврдени со овој закон” се става точка, а
зборовите до крајот на реченицата се бришат.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Ако Комисијата утврди недостатоци, го доставува предметот до надлежниот центар за
социјална работа и го задолжува во рок од пет дена да ги отстрани недостатоците и
предметот да го врати на Комисијата.”
Ставот 2 станува став 3.
Во ставот 3 кој станува став 4 бројот “2” се заменува со бројот “1”.
Член 9
Во членот 104-ѓ став 2 по зборот “Комисијата” се додаваат зборовите: “во рок од пет
дена од давањето на согласноста за посвојување на лицата од членот 103 ставови 1 и 2 од
овој закон”, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
“Комисијата по добивањето на предлогот од ставот 2 на овој член, гo доставува
извештајот за здравствената состојба за детето до Комисијата за оцена на здравствената
состојба на децата без родители и родителска грижа, која е должна во рок од 15 дена да
достави наод и мислење за здравствената состојба на детето.
Комисијата е должна во рок од 30 дена од денот на приемот на работите од ставот 3 на
овој член да изврши упис во регистарот на можни посвоеници.”
Ставот 3 се брише.
Ставот 4 станува став 5.
Во ставот 5 кој станува став 6 бројот “4” се заменува со бројот “5” и се додава нов став
7, кој гласи:
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“ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма за процена на малолетните лица
без родители и родителска грижа кои се можни посвоеници.“
Член 10
Во членот 104-е по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:
“Министерот за труд и социјална политика, на предлог на министерот за здравство, со
решение формира Комисија за оцена на здравствената состојба на децата без родители и
родителска грижа.
Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од шест члена и тоа педијатри и
дефектолози.
Комисијата за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска
грижа, е должна покрај утврдувањето на здравствената состојба на децата, по барање на
Комисијата, да врши и проверка на здравствената состојба, врз основа на медицинска
документација и преглед на детето и во рокот утврден во членот 104-ѓ став 3 од овој закон
да ја извести Комисијата.”
Член 11
Во членот 104-з став 2 втората реченица се брише.
Член 12
Во членот 104-ѕ ставот 1 се менува и гласи:
“По внесувањето на податоците за можниот посвоеник во Програмата, Комисијата на
првата наредна седница врши избор на најсоодветен посвоител по електронски пат од
првите три можни посвоители од листата на Програмата.”
Ставот 3 се менува и гласи:
“За извршениот избор од ставот 1 на овој член, Комисијата го известува центарот за
социјална работа кој е старател на детето и во зависност од местото на живеење на
избраниот посвоител, ќе побара старателството за одредено дете да го врши центарот за
социјална работа од каде што е избраниот посвоител, со што престануваат сите права и
обврски на центарот за социјална работа под чие старателство било детето.”
Член 13
Во членот 104-и по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Пред започнување на периодот на сместување на детето во семејството на
посвоителите Комисијата може, на барање на избраните посвоители, да ги упати до
Комисијата за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска
грижа, заради запознавање со здравствената состојба на детето.”
Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.
Во ставот 6 кој станува став 7 бројот “3” се заменува со бројот “4”, а бројот “4” се
заменува со бројот “5”.
Ставот 7 станува став 8.
Во ставот 8 кој станува став 9 бројот “3” се заменува со бројот “4”.
Ставовите 9 и 10 стануваат ставови 10 и 11.
Член 14
Во членот 104-ј став 1 по зборот “сместување” се додаваат зборовите: “во рок од пет
денa”.
Во ставот 2 зборовите: “или да предложи други посвоители” се заменуваат со
зборовите: “во рок од 30 дена да направи нов избор на посвоители”.
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Член 15
Во членот 279-з по ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:
“Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на овластеното службено лице во центарот за социјална работа што нема да
постапи согласно со рокот предвиден од членовите 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од
овој закон.
Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок и на правно лице што нема да постапи согласно со обврските од членовите 104г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.
Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок и на одговорното лице во правното лице што нема да постапи согласно со
обврските од членовите 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.”
Член 16
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за семејството.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.

4 од 4

