Службен весник на РСМ, бр. 275 од 27.12.2019 година

20192754291
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија,
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРАВДА ЗА ДЕЦАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за правда за децата,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
27 декември 2019 година.
Бр. 08-7135/1
27 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВДА ЗА
ДЕЦАТА
Член 1
Во Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ брoj
148/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 152/19), во член 25 во
ставот (6) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„по донесено решение за одобрување на бесплатна правна помош од страна на центарот.“.
Ставот (9) се брише.
Член 2
По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи:
„Член 25-а
(1) Центарот донесува решение за одобрување на бесплатна правна помош доколку се
исполнети условите утврдени во членот 25 став (7) од овој закон, во најкраток можен рок,
а најдоцна во рок од 30 дена од денот на доставеното известување.
(2) Против решението со кое не се одобрува бесплатна правна помош незадоволната
странка има право на жалба до Министерството за труд и социјална политика во рок од
15 дена од денот на приемот на решението.
(3) Центарот на определениот адвокат од член 25 став (5) од овој закон, му доставува
службена белешка за дадената правна помош и присуство на разговорот пред центарот
како и решението за одобрената бесплатна правна помош.
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(4) Адвокатот писмената од ставот (3) на овој член, заедно со трошковникот за дадената
правна помош ги доставува до Министерството за правда согласно со одредбите од
Законот за бесплатна правна помош кои се однесуваат на правна помош на деца.
(5) Министерството за труд и социјална политика е должно со решение да одлучи по
жалбата од став (2) на овој член, во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 60 дена од
денот на приемот на жалбата.
(6) Против решението на Министерството за труд и социјална политика од став (5) на
овој член, може да се поведе управен спор пред надлежен суд.“.
Член 3
Во член 67 во ставот (1) по зборот „прекршок“ се става точка, а зборовите до крајот на
реченицата се бришат.
Во ставот (2) зборовите: „од 800 евра“ се заменуваат со зборовите „од 250 евра“.
Член 4
Во член 116 во ставот (11) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се
додаваат зборовите: „по донесено решение за одобрување на бесплатна правна помош од
страна на центарот.“
Член 5
По членот 116 се додава нов член 116-а, кој гласи:
„Член 116-а
(1) Овластено службено лице од Министерството за внатрешни работи примерок од
записникот/потврда за одржаниот разговор доставува до бранителот, родители/и/от,
односно старатели/и/от како и до центарот.
(2) Центарот поведува постапка за правото на бесплатна правна помош по поднесено
барање од страна на родители/и/от, односно старатели/и/от.
(3) Центарот донесува решение за одобрување на бесплатна правна помош доколку се
исполнети условите утврдени во членoт 116 став (12) од овој закон во најкраток можен
рок, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на доставеното известување до родители/и/от,
односно старатели/и/от.
(4) Центарот на определениот бранител му го доставува решението од ставот (3) на овој
член.
(5) Против решението со кое не се одобрува бесплатна правна помош незадоволната
странка има право на жалба до Министерството за труд и социјална политика во рок од
15 дена од денот на приемот на решението.
(6) Бранителот записникот/потврдата за одржаниот разговор од ставот (1) на овој член
и решението од ставот (3) на овој член, заедно со трошковникот за дадената правна помош
ги доставува до Министерството за правда согласно со одредбите од Законот за бесплатна
правна помош, кои се однесуваат на правна помош на деца.
(7) Министерството за труд и социјална политика е должно со решение да одлучи по
жалбата од став (5) на овој член во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 60 дена од
денот на приемот на жалбата.
(8) Против решението на Министерството за труд и социјална политика од ставот (7) на
овој член, може да се поведе управен спор пред надлежен суд.
(9) Образецот на барањето од ставот (2) на овој член, го пропишува министерот за труд
и социјална политика.“.
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Член 6
Во член 160 став (1) зборовите: „од 300 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 50
до 250 евра“.
Член 7
По членот 160 се додева нов член 160-а, кој гласи:
„Член 160-а
„За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочна
санкција изрекува надлежен суд.“.
Член 8
Подзаконскиот акт од членот 116-а од овој закон ќе се донесе во рок од 15 дена од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Северна Македонија“.
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