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20140381091
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 19
февруари 2014 година.
Бр. 07 – 1063/1
19 февруари 2014 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, 39/12 и 44/12), по членот 14 се додава нов
член 14-а, кој гласи:
„Член 14-а
Центарот за социјална работа воспоставува и води евиденција која содржи податоци
потребни за остварување на правата од семејните односи и старателството.
Во евиденцијата се водат податоци за корисниците на правото врз основа на единствен
матичен број на граѓанинот.
Во прибирањето, обработката, користењето, размената и чувањето нa податоците за
корисниците од ставот 1 на овој член, се применуваат одредбите од прописите од областа
на заштитата на личните податоци.
Начинот на водење на евиденцијата и потребната документацијата од ставот 1 на овој
член ги пропишува министерот за труд и социјална политика.“
Член 2
Во членот 16 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
„Предлогот за донесување на одлука за давање на дозвола за склучување на брак може
да го поднесе само лицето од ставот 2 на овој член.
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Во постапката за донесување на одлука за давање на дозвола за склучување на брак на
лицето од ставот 2 на овој член, судот ќе го сослуша малолетниот подносител на
предлогот, неговите родители, односно старателот и лицето со кое малолетното лице сака
да склучи брак.“
Член 3
По членот 22 се додава нов член 22-а, кој гласи:
“Член 22-а
За бракот склучен спротивно на членовитe 15 до 22 од овој закон се применуваат
одредбите од овој закон кои се однесуваат на поништување на брак.“
Член 4
Во членот 90 став 2 по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:
„- го наведува детето на питачење или го користи детето за питачење,“.
Член 5
Во членот 91 ставот 3 се менува и гласи:
„ Центарот за социјална работа во случаите од членот 90 став 2 од овој закон, ќе му
укаже на родителот на недостатоците и пропустите во вршењето на родителското право,
ќе донесе решение за постојан надзор над вршењето на родителското право и ќе спроведе
стручно советодавна работа со родителите и со децата.“
По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:
„Доколку родителот на детето кое е занемарено или злоупотребено, не постапи по
укажувањето на центарот за социјална работа и повторно го злоупотребува родителското
право или грубо го занемарува вршењето на родителските должности, центарот за
социјална работа е должен веднаш времено да го одземе детето од родителот и да покрене
постапка за одземање на родителското право пред надлежниот суд, да му обезбеди
соодветно згрижување и да преземе мерки за заштита на правата и интересите на
малолетното дете до донесување на конечната одлука на судот за одземање на
родителското право.
По исклучок од ставот 3 на овој член, доколку центарот за социјална работа утврди
дека родителот со своите постапки грубо го занемарил или злоупотребил детето и со тоа
го довел во опасност животот на детето, е должен веднаш времено да го одземе детето и
да покрене постапка за одземање на родителското право пред надлежниот суд, да му
обезбеди соодветно згрижување и да преземе мерки за заштита на правата и интересите на
малолетното дете до донесување на правосилна одлука на судот за одземање на
родителското право.
Во случаите од ставовите 4 и 5 на овој член центарот за социјална работа е должен
веднаш да поведе постапка против родителот на малолетното дете за сторено кривично
дело.“
Член 6
Членот 134 се брише.
Член 7
Во членот 279-з ставови 4, 5 и 6 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „78 став
2, 79 став 1, 91“.
Член 8
По членот 279-з се додаваат два нови члена 279-ѕ и 279-и, кои гласат:
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„Член 279-ѕ
Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од членот 279-з од овој закон
е надлежениот суд.
Член 279-и
Пред поднесување на барање за прекршочна постапка, за прекршоците утврдени со
овој закон, Министерството води постапка за порамнување, согласно со Законот за
прекршоците.“
Член 9
Низ целиот текст на Законот зборот „процесната“ се заменува со зборот „парничната“,
зборот „вонпроцесна“ се заменува со зборот „вонпарнична“, а зборовите: „извршната
постапка“ се заменуваат со зборот „извршување“.
Член 10
Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 11
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за семејството.
Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен весник
на Република Македонија”.
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