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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 СЕМЕЈСТВОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семејството,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на
3 март 2021 година.
Бр. 08-1338/1

Претседател на Република

3 март 2021 година

Северна Македонија,

Скопје

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 СЕМЕЈСТВОТО
Член 1
Во Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” брoj 80/1992,
9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14, 115/14, 104/15 и
150/15), во членот 14-а ставот 1 се менува и гласи:
„Центарот за социјална работа е должен да води евиденција за лицата ставени под
старателство, за преземените мерки за старателство и за имотот на лицето под
старателство.“.
Член 2
Во член 279-з во ставот 1 зборовите: „од 500 до 600“ се заменуваат со зборовите: „од
150 до 200“.
Во ставот 2 зборовите: „од 5.000“ се заменуваат со зборовите: „од 800 до 1.000“.
Во ставот 3 зборовите: „од 30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат
со зборовите: „од 200 до 500 евра во денарска противвредност“.
По ставот 3 се додаваат три нови ставови 4, 5 и 6, кои гласат:
„Доколку при вршење на инспекциски надзор овластениот инспектор утврди дека е
сторена неправилност од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, овластениот инспектор со
решение изрекува опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е
должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.
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По исклучок од ставот 4 на овој член, во случај кога инспекторот ќе оцени дека
утврдените неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат
непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето или финансиска штета или штета
по имотот од поголема вредност или загрозување на животната средина или загрозување
на јавниот интерес, со решение изрекува друга инспекциска мерка, како задолжување,
наредба, забрана и друга мерка, со која најсоодветно ќе се постигне целта на
инспекцискиот надзор.
Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од ставот 4 на
овој член, инспекторот утврди дека неправилностите и недостатоците сѐ уште не се
отстранети, со решение изрекува друга инспекциска мерка, како задолжување, наредба,
забрана и друга мерка, со која најсоодветно ќе се постигне целта на инспекцискиот
надзор.“.
Член 3
Членот 279-и се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во членот 279-з од овој закон, надлежниот инспектор, пред
да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка е должен на одговорното лице
или од него овластено лице да му понуди постапка за порамнување со издавање
прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.
Кога сторителот на прекршокот е согласен со постапката за порамнување, инспекторoт
составува записник и му издава прекршочен платен налог на одговорното лице или од
него овластено лице.
Записникот и платниот налог ги потпишуваат инспекторoт и сторителот на
прекршокот. По приемот на прекршочен платен налог сторителот е должен да ја плати
глобата изречена во прекршочниот платен налог, во рок од осум дена од денот на приемот
на прекршочниот платен налог.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот
платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.
Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 3 на овој член, ќе плати само
половина од изречената глоба за кое право се поучува во правната поука.
Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот 3 на овој член, инспекторoт ќе
поднесе барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.
Во постапката за порамнување глобата во прекршочниот платен налог се изрекува во
фиксен износ пропишан со закон, а ако глобата е пропишана во распон се изрекува
минималниот пропишан износ за прекршокот.
Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат
трошоци на постапката.
Доколку сторителот не се согласи да му биде издаден прекршочен платен налог, истото
ќе се забележи во записникот за констатиран прекршок, а инспекторот поднесува барање
за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.“.
Член 4
Членот 279-ј се брише.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
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